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بسم اهلل الرحمن الرحيم 
الحمد اهلل حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث 

رحمة للعالمين النبي األمي خير من حدث وقال وخير من 
استعان وأجار، وعلى آله وصحبة وخاصة أهله ...أما بعد

فإني أردف لكم العدد الرابع من مجلتنا المداد الذي تميز 
عن غيره بزخم ملحوظ من المقاالت الهادفة وتهافت األقالم 
وتنافسها للكتابة في صفحاتها فكانت االنتقائية وفق الضوابط 
والمعايير الخاصة بالمداد، لتكون مجلتنا حديقة غناء تمتع 

القارئ وتزيد من رصيده الفكري والثقافي.
وال أخفيك سرًا عزيزي القاري أني أؤمن بالمنافسة لما لها من أثر في بلوغ القمة والشعور بالتميز، 
نما ننافس اإلصدار السابق من مجلتنا، ليتميز كل عدد عن  فإنا في المداد ال ننافس مجلة بعينها؛ واإ
فكانت  اختياراتنا،  في  التنويع  على  العدد  هذا  في  لذا حرصنا  واالبتكار،  التجديد  ولنحقق  سابقه، 

المقاالت العلمية والتربوية واالجتماعية الهادفة.
النجاح المستمر تزامن إصدار األعداد األولى لهذه المجلة مع انطالق موقعنا في  ومن مبشرات 
األعداد  جميع  ولتضم  ومتابعيها،  روادها  لها  بأيقونة  لتحظى  غزة  شرق  والتعليم-  التربية  مديرية 

الصادرة حفظًا وتسهياًل وأرشفة.
ويسرني أن أضع بين أياديكم رابط المجلة من خالل موقع المديرية:

من  لتزيد  لك  نقدمه  ما  استثمر  القارئ،  عزيزي 
من  تطالعه  ما  على  تعتمد  وال  ثقافتك  رصيد 
كمصدر  األزرق  الفضاء  صفحات  خالل 
علمي موثوق؛ فكلها أراء تعكس وجهة 
نظر كاتبيها، غير خاضعة للمتابعة وال 
ننا في مجلة المداد نراهن  الرقابة، واإ

على وعيك وحسن اختيارك.

هيئة التحرير

كملة الدعد 



خشصية الدعد

دالل املغربي
شهيدة فلسطينية ولدت في مخيم صبرا وشاتيال القريب من بيروت في لبنان عام 
1958م, من أم لبنانية وأب فلسطيني من مدينة يافا، من الالجئين  إلى لبنان 

بعد نكبة 1948م.
المسيرة التعليمية

تلقت دالل تعليمها االبتدائي في مدرسة يعبد، واإلعدادي في مدرسة حيفا، وكلتا 
المدرستين تابعين لوكالة الغوث لالجئين الفلسطينيين في بيروت.

المسيرة النضالية الفدائية
قررت دالل االنضمام إلى صفوف الثورة الفلسطينية، والعمل في صفوف الفدائيين في 

حركة فتح، حيث تلقت العديد من الدورات العسكرية،  والدروس في حرب العصابات، والتدرب على أنواع مختلفة من األسلحة، وتمكنت 
من اجتياز هذه الدورات بكل شجاعة، وعرف عنها حسها الوطني واخالصها لقضيتها، وحماسها الثوري والوطني.

كان عام 1978م عامًا صعبًا على المقاومة الفلسطينية والثورة الفلسطينية اجمااًل، فقد تعرضت إلى ضربات عديدة، وتعرضت مخيمات 
لبنان إلى العديد من المذابح ، وأصبح من الضروري القيام بعملية نوعية؛ لضرب اسرائيل في أحصن مكان لها )تل أبيب( فكانت عملية 

) كمال عدان(.
ُأوكل إلى دالل المغربي قيادة مجموعة )دير ياسين( المؤلفة من عشرة فدائيين إضافة اليها؛ للقيام بعملية) كمال عدوان( -وسميت بذلك 
نسبة إلى القائد الفلسطيني الذي استشهد مع كمال ناصر ومحمد النجار في بيروت 1973م-، والتي عرفت أيضًا بعملية الساحل، الذي 

وضع خطتها خليل الوزير )أبو جهاد(.
في صباح يوم 11/اذار/مارس 1978م نزلت دالل المغربي مع فرقتها الفدائية من قارب كان يمر أمام الساحل الفلسطيني، واستقلت مع 
فرقتها قاربين مطاطيين ليوصلهم إلى الشاطئ في منطقة غير مأهولة بالسكان، ونجحت في ذلك، ثم الوصول إلى الشارع العام المتجه 
نحو )تل أبيب(، والتمكن من االستيالء على باص اسرائيلي بجميع ركابه من الجنود، وأخذهم كرهائن، واتجهوا نحو )تل أبيب(، وأمام 
مستوطنة هرتسليا – على مقربة من هدفهم- اشتبكوا مع القوات الصهيونية التي قطعت عليهم الطريق، وعلى ضوء الخسائر العالية في 
صفوف العدو كلفت الحكومة االسرائيلية فرقة من الجيش يقودها )ايهود باراك( بإيقاف الحافلة وقتل واعتقال ركابها، واستخدم في ذلك 

الطائرات والدبابات ، فاستشهدت دالل المغربي مع  فرقتها، وسقط من العدو عشرات 
القتلى والجرحى.

وصية دالل المغربي:
تركت دالل وصيتها بخط يدها تطلب فيها من المقاتلين حملة 

التناقض  وتصعيد  الثانوية،  التناقضات  تجميد  البنادق 
الرئيس مع العدو الصهيوني وتوجيه البنادق إليه.

وفاتها:
ودفنت  1978م،  مارس  أذار/   11 في  استشهدت 
من  كان  التي  جثتها  واختفت  األرقام،  مقابر  في 
المفترض تسليمها إلى حزب اهلل في إطار عملية 
تموز/   16 في  جرت  التي  األسرى  تبادل 
يوليو2008م، مبررين ذلك بحدوث انجرافات 

في التربة دفعت بجثة المغربي من المقبرة 
وأدت إلى اختفائها.

ودورها  المغربي  لدالل  تقديرًا 
الفدائي سميت مدرسة باسمها 

من  الشجاعية  حي  في 
مدينة غزة .
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من الطبيعي أن تكثر التساؤالت حول اللقاح الذي أنتجته شركة 
حد  في  فالجدة   . البشرية  أرقت  جائحة  من  للخالص  فايزر 
ذاتها مدعاة للقلق السيما انتاجه في وقت قياسي، وسط جائحة 
لتوضيح  الموضوع  هذا  تناول  الضروري  ومن  الكثير.  أنهكت 
الحقائق العلمية لك عزيزي القارئ كي تتخذ قرارك على بّينة. و 
أنقل لك بعض النقاط عن سالمة وفعالية هذا اللقاح المنقولة 
شركات  إلى  باإلضافة  العالمية  الصحة  منظمة  تصريحات  من 

دوائية عالمية . 
1.  مثله مثل غيره من التطعيمات، مهم جدًا أن تعرف أن هذا 
القاح مر بالدراسات الصارمة ذاتها حتى صدرت الموافقة الطارئة 
عليه من قبل هيئة الدواء األمريكية )FDA(، باإلضافة إلى موافقة 
الـCDC بلجان مستقلة مكونة من علماء الصحة العامة واألمراض 
المعدية. اطمئن، المسألة محكومة ومضبوطة على أعلى مستوى.

2.أما عن السالمة، فتم اختبار هذا اللقاح في دراسة شملت )40( 
ومعظم  مرتين،  باللقاح  حقنهم  تم  طولية،  بمتابعة  ألف شخص 
األعراض كانت عبارة عن ألم أو بعض االحمرار مكان الحقن. 
نتاج  المناعي واإ للتنشيط  دليل  البعض شعر بحرارة وخمول وهو 

االجسام المضادة،اطمئن ... التطعيم آمن والمراقبة مستمرة.
3.  إحصائية الشركة المصنعة وبإشراف منظمة الصحة العالمية ، 
ثبت انخفاض في االصابة بمرض الكورونا بنسب %95 مقارنة 

بمن لم يأخذ اللقاح . ومن أصيب ممن أخذ اللقاح كانت أعراضه 
األعراض  من  اهلل  بإذن  وسيقيك  فّعال...  اللقاح  هذا  أخف. 

الصعبة لهذا المرض.
4.    هذا البروتين المصنوع في جسمك هو ذاته البروتين الحيوي 
الموجود على سطح فيروس كورونا )spike protein( والذي 
جسمك  ينتج  فحينما  للخاليا،  للدخول  الفيروس  عليه  يعتمد 
الفيروس  على  يقضي  البروتين،  هذا  ضد  المضادة  األجسام 

وبفعالية كبيرة.
5. هذا التطعيم من نوع mRNA  إذا كنت تراها مريبة”، ال 
بأس، كل ما في األمر أن اللقاحات عادة تحتوي على بروتين 
 يصنع في المختبرات لحقنه في جسمك، لكن هذه المرة وبحقنة
الـmRNA جسمك ذاته هو من سيصنع البروتين لينشط مناعتك.

يحتوي  ال  هذا  كورونا  لقاح   ،mRNA نوع  من  اللقاحات   .6
على المقويات )adjuvants( كاأللمنيوم، وال فيه مواد حافظة 
حرارة  درجات  في  حفظه  سبب  هو  وهذا   ...)thimerosalكـ)ـ

منخفضة تصل لـ )80( تحت الصفر.
7. معظم المضاعفات محدودة بل ومؤشر على نجاح اللقاح في 
تحفيز المناعة بجسمك أما الحساسية الحادة ضد أحد مكونات 
النساء  الى  باإلضافة  التطعيم.  أخذ  موانع  من  فهي  اللقاح 

الحوامل، و لمن عمره أقل من 16 عام .
هذا  مثل  في  متوقع  تحور  هو  الحالي  التحور  إن  وأخيرًا   .8
النوع من الفيروسات، والبيانات األولية تظهر أن هذا الفيروس 
المتحور ال يختلف عن سابقه من ناحية الضرر أو استجابته 
اللقاحات ، ولم يثبت أن يكون مسببًا الرفع نسبة حالة الوفيات .

  السالمة والصحة للجميع

لقاح  كورونا ونهاية الجائحة

 بقلم / أ.محمد اسحق السيد أحمد
قسم الصحة املدرسية
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التفوق في مجال العلم و التكنولوجيا 
يعزز شعور الفخر بالوطن

أخشى اليوم الذي ستتجاوز فيه 
التكنولوجيا تفاعلنا البشري؛ فإّنه 

سيكون للعالم يومئٍذ جيٌل من البلهاء

كل بلد له الحق في التكنولوجيا 
النووية طالما أنها تستخدمها 

بأمان، سلميًا و بطريقة آمنة 

التكنولوجيا نجحت في تحديد موقعك 
على األرض ، تبّقى البحث عن تقنية 

تحدد فيها: موقعك في الحياة

تكنولوجيا 
المعلومات و 

األعمال التجارية 
أصبحت متشابكة 
بشكل وثيق. أنا ال 

أعتقد أن أحدًا 
يمكن الحديث عن 

الواحد دون 
الحديث عن اآلخر 

كل ما استطاعته 
دول الغرب بوسائل 

التكنولوجيا 
المتقدمة هو أن 

ترسل بضعة أشخاص 
إلى القمر، أليس من 

حقنا أن نعدها 
متخلفة أمام دولنا 
العربية التي اعتادت 

بوسائلها البدائية أن 
ترسل آالف األشخاص 
يوميًا وراء الشمس؟

التكنولوجيا هي مجرد أداة فيما 
يخص تحفيز األطفال و جعلهم 

يعملون معا، فإن المعلم هو األهم

أحمد 
زويل

 بيل
غيتس

محمد 
البرادعي

حسن 
كمال

بيل 
غيتس

أحمد 
مطر ألبرت 

أينشتاين

التكنولوجيا في حكمة ومقولة

بقلم / م سامح أبو العنني
مديرة مدرسة بدر األساسية أ للبنات

شبكة 
اإلنترنت 

أصبحت الساحة 
العامة للقرية 

العالمية

ال 
يمكننا لوم 
التكنولوجيا 

حينما نرتكب 
نحن األخطاء

تيم بيرنرز لي بيل غيتس
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كما هو معروف أن عملية التصميم من الصفر قد تأخذ الكثير 
إنجاز  يحتاجون  العمالء  من  الكثير  لكن   ، والجهد  الوقت  من 

أعمالهم بشكل اسرع . 
ومن هذا الباب ، ُفتحت وُأنشئت العديد من المواقع التي توفير 
التصاميم  المصدر مجانية ومدفوعة ، وكذلك  تصاميم مفتوحة 
مساحات  توفير  حتى  أو   ، الجودة  عالية  الصور  أو  الفارغة، 

العمل المطلوبة للتصميم .
 Freepik نبذة عن موقع

حيث  الفوتوشوب  ببرنامج  الخاصة  الصور  مواقع  أفضل  من 
يبحث عنها الكثير من المصممين لعمل تصميم ما بشكل سريع 
، حيث تأتي هذه الصور بمجموعة من المكونات التي تم تجميعها 

ليتم استخدامها فور تحميلها وتوفير الكثير من الوقت .
يضم الموقع بين جنباته كم هائل من الصور والملفات مفتوحة 
منها  وكذلك   ، للمصممين  مجاني  بشكل  والمتوفرة   ، المصدر 
صورة/  أي  عن  البحث  مصمم  أي  وبإمكان   ، أيضًا  المدفوع 

تصميم يريده وسيجده فورًا مع إمكانية التحميل بكل سالسة .
يحتوي الموقع على أكثر من مليون صورة  لالستخدام الشخصي 
أو التجاري  أو التعليمي والتي يمكن تنزيلها بصيغة  jpg  , كما 
يحتوي على مجموعة من الخلفيات تبدو كأنها لوحات فنية أو 

الشفافة أيضا وجميعها متاحة لالستخدام الشخصي .

 

 

https://www.freepik.com

https://youtu.be/NVTPqboJGwM

 الموقع

فيديو شرح كيفية استخدام الموقع  

بقلم /أ. مها خالد السماك
مدرسة بدر أ األساسية  للبنات
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تعد 
المختبرات 

أحد  االفتراضية 
التعلم  بيئات 

االفتراضية  االلكتروني 
التي يتم من خاللها محاكاة 

المختبر المدرسي الحقيقي المعتاد 
في وظائفه واحداثه والتي يقوم الطالب 

المختبرية  األنشطة  بممارسة  خاللها  من 
التي تحدث عادة في المختبر التقليدي.

مكونات المختبرات االفتراضية:
1. أجهزة الحاسب اآللي.

2. شبكة االنترنت.
 البرامج الخاصة  بالمختبر االفتراضي.

Zoom, Classroom 3. برامج المشاركة واالدارة مثلث
4. األجهزة الملحقة.

مزايا المختبرات االفتراضية التعليمية:
األنشطة  أداء  من  الطلبة  تمكن  حيث  االستخدام  مرونة   .1

المختبرية في أي وقت وفي أي مكان وبأي سرعة.
المختبر  في  الطالب  يقضيه  الذي  التعلم  وقت  تقليل   .2

التقليدي.
ويعمل  للطالب  ثارة  واإ متعة  أكثر  المختبري  العمل  3. جعل 

على زيادة واقعيتهم.
4. تقليل التكلفة المادية حيث ال تتطلب المعامل االفتراضية 

انشاء بنية تحتية.
5. امكانية وسهولة متابعة انجاز الطالب وتوجيههم.

6.  تنمية اتجاهات الطالب واالساتذة نحو هذه التكنولوجيا.
وتقليل  الخطرة  التجارب  اجراء  عند  األمان  فرص  توفير   .7
التجارب  التي قد يتعرض لها الطالب نتيجة تنفيذ  المخاطر 

بشكل مباشر.
مسؤولية  وتحمل  الفردي  للتعلم  للطالب  الفرصة  اتاحة   .8

تعلمهم 
يتيح  مما 

تنمية  فرصة 
من  مجموعة 

العلمية  المهارات 
التميز  مثل  األساسية 

والمالحظة.
وفهم  ادراك  من  الطالب  تمكن   .9

المفاهيم العلمية بصريا من خالل استخدام 
العلمية  العمليات  لتوضيح  الحركي  التمثيل 

التي ال يمكن رؤيتا بالعين المجردة.
10. امكانية احداث تكامل بين المواد العلمية 

والمواد األخرى مثل الرياضيات.
التجربة  إلعادة  والوقت  الفرصة  اتاحة   .11

ألكثر من مره والوصول إلى نفس النتيجة.

كتروني
م االل

علي
الت

ة ب
ضي

ترا
ت االف

برا
خت

ة الم
عالق

 /بقلـم
    أ. علي زايـد الشرفـا 
 رئيس قسم التقنيات التربوية
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يعد مصطلح التفكير خارج الصندوق من المصطلحات 
حيث  العمل  بيئات  في  واسع  نطاق  على  المستخدمة 
ترددت كثيرًا على مسامعنا حيث أن الجميع يحثنا على 
سؤالنا  عن  اإلجابة  قبل  لذلك  الصندوق  خارج  التفكير 
لماذا نحتاج للتفكير خارج الصندوق حري بنا أن نعرف 

ما هو التفكير خارج الصندوق؟ 
بطريقة  التفكير  هو  الصندوق  خارج  التفكير  ببساطة 
البحث عن حلول  أو هو  المألوف  إبداعية خارجة عن 
التفكير  ففكرة  للهدف  للوصول  بداعية  واإ مختلفة  وطرق 
خارج الصندوق ال ترتبط بموقف أو مجال معين ففي كل 
شيء في الحياة يمكن التفكير خارج الصندوق والوصول 
لحلول وأفكار خارجة عن المألوف لذا فان التفكير خارج 
زاوية  يدور من حولك من  لما  تنظر  يجعلك  الصندوق 
أوسع وأكبر حيث ان التفكير في طرق و حلول تقليدية 
الكثير من  أن  يجعل عالمك ضيق و محدود فال شك 
في  العظيمة  التحوالت  و  االكتشافات  و  االختراعات 
عالمنا بدأت بفكرة خارج الصندوق فكرة غير مألوفة آمن 
بها أصحابها و عملوا من أجل تحقيقها   لهذا فاذا شئت 
أن تكون شخص خالق و مميز فاطلق عنانك للتفكير 

من  يجعل  الصندوق  خارج  فالتفكير  الصندوق   خارج 
من  للكثير  مستقبل  و  أكثر  منفتح  شخص  الشخص 
خارج  التفكير  أن  طالما  البعض  يتساءل  قد  و  األفكار 
للتفكير  عموما  األشخاص  يلجأ   ال  فلماذا  الصندوق 
خارجه لهذا نقول أن الكثير من األشخاص  قد يخافون 
المألوف  دائرة  من  الخروج  و  التغيير  و  التحديات  من 
فالتفكير  هو منهج يحتاج لشجاعة التجربة فقد نفكر في 
بعض األحيان في أشياء او نصل لحلول ليس لها وجود 
الذي  الوحيد  الشيء  هي  فالتجربة  لذلك  األساس  من 
سيجعلك تقرر هل تتبني  هذا الحل او هذه الطريقة أم ال 
تكون  أن  الصندوق عليك  اذا كنت ستفكر خارج  لذلك 

مميز و شجاع.

لذا يجب أال تأخذ األمور علي علتها تعود أن تسال لماذا 
وكيف فالتفكير خارج الصندوق يبدأ بالسؤال لماذا وكيف 
يتم ذلك ثم ماذا لو فكر بشكل غير تقليدي ال تقيد تفكيرك 
بحدود معينة فالتفكير خارج الصندوق يعمل على توسع 
ينعكس  مما  اآلخرين  عن  مميزا  ويجعلك  الخيال  رقعة 
فالتفكير  العقلية  مهاراتك  وتطوير  نفسك  تطوير  على 
في حل  النجاح  أسرار  من  يعتبر سر  الصندوق  خارج 

أعقد المشاكل التي تواجهنا في حياتنا اليومية.

لماذا نحتاج للتفكير
خارج الصندوق؟

 بقلم / أ. هالة محمد غنيم
قسم العالقات العامة واإلعالم
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أثناء الغرق الذي نعيشه وفي ظل هذه الجائحة 
التي لم يحسب لها حساب و في ظل هذا التخبط 
الهائل ما بين تقدير لألزمة، وهل يمكن االستمرار 
بالتعليم الوجاهي او االكتفاء بالتعليم اإللكتروني 
الواقع  تحاكي  أن  تحاول  التي  البرامج  عدد  و 
والتي يحاول المعلم أن يتقنها و لكنها حتمًا ال 
األمر  وولي  والمعلم  فالطالب  بالغرض.  تفي 

جميعًا يتساءلون: أين كتابي ؟؟؟!
عن  سؤال  هذا  وهل  ؟  الكتاب  دور  أين  نعم 
إن   ، ذاته  بحد  الكتاب  أم    الكتاب  محتوى 
المستعرض للمناهج الحديثة يشعر بأن الكتاب 
نعم!   متقاطعة؛  كلمات  عن  عبارة  المدرسي 
مجموعة من أنشطة  متفرقة  دون استنتاجات,  

و أسئلة  دون إجابات. 
كان المعلم الهمام يمأل هذه الفراغات و عالمات 
االستفهام في عقول و كراسات طالبه, أما اآلن 
و قد غاب هذا المعلم الجندي المجهول إجبارًا  

الى  االمر  ولي  و  الطالب  فهرع  اختيارًا،  ال  
الكتاب كمرجع معتمد و لكن دون أن يجدوا فيه 
ضالتهم، و لم يجدوا اجابات شافية لتساؤالتهم, 

بل لم يجدوا حتى نصا واضحا يرجعون إليه .
ليحتل  الكتاب  ليعود  األوان  آن  قد  أنه  أعتقد 
يعلو على  , فال صوت  أول   موقعه كمرجع  
صوت الكتاب . وآن األوان لتتم مراجعة المناهج 
و خاصة االبتدائية لتتالءم مع أوضاع خاصة 
و خارجة عن السيطرة حتى يسهل على الطالب 
ايصال  في  المعلم  مساعدة  األمر  ولي  و 

المعلومات .
 و ال يكمن الحل في زيادة المواد اإلثرائية, بل 
في إعادة النظر في محتوى و عرض المنهاج.

فيتسنى لكل طالب أن يقول هذا كتابي ، و 
ليس أين كتابي ؟

أين كتابي؟!
بقلم/ أ. فاتن عبد الرؤوف علي

مدرسة هاشم عطا الشوا  الثانوية أ للبنات
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تعددت
مناهج اإلدارة وفلسفاتها ال سيما بعد 

 ، الحالي  عصرنا  في  ومجاالتها   التربية  تطور 
أسود  اإلدارة وكأنها صندوق  إلى فك طالسم  فالكل يسعى 

ينبغي البحث عنه لمعرفة أسرار اللعبة. هناك من راهن على اإلدارة 
اإلدارة  مثل:  أخرى,  إدارّية  مناهج  تحّدث عن  من  وهناك  باألهداف، 

القيادّية أو اإلدارة الموقفّية، ولكن حتى اآلن مازال منهج اإلدارة بالحّب يتم 
التعامل معه بحذر, فهناك من يرى أّنه منهج يفتقد الواقعّية، وآخر يرى أّن 
اتباع هذا المنهج قد يفقد اإلدارة هيبتها وقدرتها على السيطرة، ومن َثّم يؤيد 
الكثيرون منهج اإلدارة بالحزم، ويعتقدون أّنه المنهج المالئم في بيئتنا العربّية 

على وجه الخصوص. 
منهج  نجّرب  ال  لماذا  المختلفة،  والفلسفات  المناهج  نجّرب  كّنا  إذا  ولكن 
اإلدارة بالحّب؟ لماذا ال ندرك المعنى الحقيقي لإلدارة بالحّب؟ دعونا نتأمل 

قلياًل في هذا النوع من اإلدارة.
*فاإلدارة بالحّب تعنى في أعظم معانيها أْن يبتكر المدير عالقة حّب 
بينه وبين موّظفيه، ومن خالل تثبيت هذه العالقة يستطيع  متبادلة 
في  يرغب  التي  األهداف  تحقيق  نحو  موّظفيه  يدفع  أْن  المدير 
تحقيقها. األمر متعلق بتوفير المناخ المالئم الذي يشعر الموّظف 
ومع  يمارسه،  الذي  عمله  مع  قوّية  حّب  بعاطفة  يرتبط  بأّنه 
مديره، ومع مؤسسته. سوف تنشأ عاطفة الحّب بين الموّظف 
ومديره، عندما يشعر أّن في شخصّية المدير ما يدفعه 
إلى ذلك. ليس مطلوبًا من المدير أْن يقابل موّظفيه 
دائمًا بوجه بشوش إذا أصابوا أو أخطأوا. وليس 
تجاه موّظفيه  تعاطفه  يبدي  أْن  مطلوبًا منه 
أّن  المطلوب  ولكن  المواقف.  كّل  في 
يملك المدير ما يستطيع أْن يؤثر 
مطلوب  موّظفيه.  في  به 
منه أْن يكون قدوة

  

يحتذي بها. 
*اإلدارة بالحّب تعنى أيضًا الحرص 

المكان  في  المناسب  الموظف  وْضع  على 
العمل  الموّظف  يؤدى  أن  جدًا  المهم  فمن  المناسب، 

الذي يحبه، فحّب الموّظف لعمله يجعله تلقائيًا يشعر بالتوافق 
مع نفسه، ومن َثّم توافقه مع اآلخرين.

 *اإلدارة بالحّب تعنى أْن يظهر المدير لمرؤوسه بأّنه يساعده ويحفزه 
على تنمية ذاته ومهاراته في العمل ليس ألّن العمل يتطلب ذلك، ولكن 

لوجود رغبة في مساعدة اآلخرين على تحقيق النجاح. 
بنفسه،  ثقته  اكتساب  على  الموّظف  مساعدة  تعنى  بالحّب  *اإلدارة 

وتهيئته نفسيًا وماديًا على تقديم أفضل ما عنده.
* اإلدارة بالحّب تعنى أْن يشعر الموّظف باألمان الوظيفي، والشعور 
في  باٍق  أّنه  بقناعة  الموّظف  يعمل  أْن  يعنى  ال  الوظيفي  باألمان 
المؤسسة بصرف النظر عن عطائه ومدى تقّدمه في عمله، ولكّنه 
يعنى أْن يشعر الموّظف بأّنه أحد األعمدة األساسية في المؤسسة، 
وأّن عليه أْن يعطي ما يسهم في تقّدم المؤسسة وتطورها، وعندما 

يعطي سوف يحصل على تقدير يتناسب مع حجم عطائه. 
*اإلدارة بالحّب تعنى أْن يشعر جميع من في المؤسسة بأّنهم 

فريق واحد تجمعهم غاية واحدة، ويسيرون في نفس الطريق. 
*اإلدارة بالحّب تعنى تجّنب التركيز على تصّيد أخطاء 

اآلخرين، والتركيز على تصحيح االنحرافات بما يقود 
إلى السير في االتجاه المرسوم

*. اإلدارة بالحّب تعنى أْن يشعر الموّظف 
وأّن  المؤسسة،  تقّدم  مع  يتقّدم  أّنه 

المجال متاح أمامه دائمًا لتحقيق 
يعمل  أّنه  طالما  ذاته 

لتحقيق ذلك. 

اإلدارة بالحبّ: رومانسية حاملة أم ضرورة يفرضها الواقع

بقلم / م سامح أبو العنني

مديرة مدرسة بدر األساسية أ للبنات
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     من أين تأتي األفكار ؟

أول خطوات البحث الصحيح تبدأ من داخل الكاتب 
نفسه، بأن يعرف شغفه وما يفضله، فبعضهم يميل 
أو  الرعب،  يحب  والبعض  الذاتية،  التنمية  إلى 
أو  الساخر،  األدب  أو  العميقة،  الفلسفية  الكتابات 
من  ذلك  إلى  وما  المجتمع،  وهموم  السياسة 

تفضيالت.. 
ثم تأتي الخطوة الثانية وهي طريق البحث، والحظ 
أن هذا يأتي بعد مرحلة القراءة الكثيرة، والبحث هنا 
تحب  كنت  إذا  العالم  وتاريخ  أخبار  بتتبع  يكون 
الكتابة في هذا الصنف والتعرف على أنماط جديدة 
من البشر، أو التأمل في بديع صنع اهلل من حولك، 

أو االستماع إلى قصص وحكايات الناس. 
مكان  دخلت  األيام؛  أحد  وفي  المثال  سبيل  على 
وأعشاش  نظيف،  غير  أنه  نظري  ولفت  عمومي 
تلك مالحظة  كانت  السقف؛  من  تتدلى  العنكبوت 
لكنها لم تكن هامة بقدر أني الحظت بعوضة تقف 
لنفسي:  فقلت  العنكبوت دون مشكلة،  على خيوط 
كيف لم تقيدها خيوط العنكبوت كما هو معروف؟ 
وتخيلت السبب أن الخيوط واضحة والبعوضة رأتها 
فقد وقفت عليها  رأتها  تقف عليها، وألنها  أن  قبل 
بمن  تفتك  ال  العنكبوت  فخيوط  إذن  مشكلة؛  دون 

يراها. 
واستخدمت هذه المالحظة فيما بعد في مقال. 

هذا مثال لفكرة جاءت من مالحظة بسيطة للعالم 
األهمية،  غاية  في  ألمر  انتبه  لكن  حولنا،  من 

مما  أسرع  بسرعة،  تطير  أنها  أي  قوية،  أجنحة  لها  فاألفكار 
تتخيل، فإذا جاءت فكرة قم بتدوينها في التو وال تقل لنفسك أني 

لن أنساها، فسوف تنساها بعد دقائق.
بورقة  حقيبتي  في  دائما  أحتفظ  كنت  الماضي  في  أنا شخصيًا 

وقلم، أما اآلن فأستخدم مالحظات الهاتف. 
كانت  لو  أما  الموج،  هي  واألفكار  كالبحر،  حياتك  أن  وتذكر 

حياتك بحيرة راكدة، فليس في البحيرات أمواج.
اصنع   ، جديدة  تجارب  ، عش  ثباتك  من  تحرر  دائمًا،  تحرك 

لنفسك ذكريات حلوة ومرة، فهذا مخزن كبير لألفكار. 
وأخيرًا؛ فاألفكار تأتينا من مصدر علوي نقول عنه )الوحي(؛ لذا 
بتوافه  الوحي غير مزدحم  بمكان أن تجعل طريق  من األهمية 
الحياة، وأصلحه ما استطعت بتصفية الذهن، وحضور البديهة، 

وجالء الخاطر

بقلم / أ. مها األسطل
مدرسة هاشم عطا الشوا الثانوية أ للبنات
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 غالبا ما يكون سبب هذه المشاكل هو عدم وجود خبرة لدى
 المتعلم في هذا المجال، بحيث يطمح إلى تعلم اللغة  في
.أقصر مدة ممكنة، وهذا هو الخطأ الذي يقع فيه الكثيرون
 عند بداية تعلم لغة ما يجب وضع برنامج عمل فأنت في 
 بداية الطريق، فال تفرض على نفسك ساعات متواصلة من
 الممارسة، وال زلت في بداية المرحلة األولى من التعلم، ابدأ
الممارسة من  دقيقة   30 إلى   15 ب  المثال  سبيل   على 
 اليومية، وبذلك تكون نسبة الملل أقل، وفرصة التأقلم أكبر،

.ويمكنك بعد ذلك تمديد جلسة الممارسة تدريجيًا
في رتيبة  طريقة  اتباع  وهي  أيضًا،  أخرى  مشكلة   وهنالك 
 التعلم، مثل: اقتصار تعلم اللغة على برنامج واحد فقط، أو
 تكثيف الممارسة في اليوم الواحد، أعتقد أن هذا غير صائب
اتبعت طريقة واحدة ن  واإ الوقت  لبعض  يحتاج  اللغة   فتعلم 
 سوف ينتهي بك المطاف بالتوقف كليًا عن التعلم. أنا أقترح
 التنويع في مصادر التعلم؛ هنالك العديد من المصادر لتعلم
 اللغة اإلنجليزية اجمع بعضها اختر حوالي 7 مصادر تراها
يوم لكل  حدد  اليومي  عملك  جدول  تضع  وبينما   مفيدة. 
 مصدر معين، ثم انتقل بعدها لمصدر آخر. اجعل تعلمك
 لتلك اللغة متعة ومرح: اقرأ جرائد، استمع للموسيقى، شاهد

أفالم، أكتب حول موضوع معين أو تحدث الى نفسك...
.الخ

 المشكلة الثالثة هي أن عدد كبير من المتعلمين العرب ال
 يجرؤون على الكتابة باللغة اإلنجليزية على عكس متكلمي
 اللغات األخرى الذين لديهم الجرأة على الكتابة باإلنجليزية
 رغم ارتكابهم لعدد هائل من األخطاء. علينا أن نؤمن بأن
ارتكب فكلما  التعلم،   هذه األخطاء جزء مهم من عملية 
وتعديل الصواب  بحثه عن  فرص  زادت  أخطاء   المتعلم 
بشكل تعلمه  مستوى  في  تحسن  إلى  يؤدي  مما   المسار 

.عام
الطريقة أيضا   )Fake it till you make it( هناك 
التي اللغة  في  محترف  بأنك  االدعاء  بها:   والمقصود 
الثقة من  يزيد  العامل  هذا  مبتدئ.  أنك  رغم   تتعلمها 

.والتحفيز على تعلم اللغة واالحتراف بها
المستهدفة، باللغة  متعلقة  بأمور  نفسك  تحيط  أن   حاول 
تشتري وأن  الجديدة,   للغة  هاتفك  لغة  تحول  أن   مثل 
ال لكن  اإلنجليزية...  باللغة  مجالت  و  قصيرة   قصص 
 تنسى أن تجد لنفسك قسطًا من الراحة واالستمتاع بالوقت

.مع العائلة واألصدقاء

هل تواجه مشاكل يف تعلم اللغة اإلنجليزية؟
بقلم / أ .محمد نصار
مشرف مبحث اللغة اإلنجليزية

 يمكن
 أن يكون
الحل هنا
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عملت مديرية شرق غزة على نشر ثقافة الجودة في الميدان 
الكتيبات  المدارس عن طريق إصدار  التربوي في جميع 
وتقديم  المدرسي   واالعتماد  الجودة  مجال  في  والنشرات 
في  الجودة  بتطبيق  المتعلقة  الحديثة  التدريبية  البرامج 
الفلسطيني   التربوي  الواقع  المالئمة الحتياجات  و  التعليم 
إلى جانب ذلك القيام بالزيارات الميدانية الدورية للمدارس 
وتقديم  الجودة  نحو  التحول  استراتيجيات  دعم  بهدف 
االستشارات وتكون هذه الزيارات ضمن خطة عمل متكاملة 
بالتخطيط والعمل  لقد تميزت تجربة مديرية شرق غزة   .
الدؤوب لكل ما من شأنه النهوض بالتعليم و تحقيق الجودة 

التعليمية المنشودة
وذلك بإتباع ما يلي : 

-1 وضع خطة شاملة للنهوض بالتعليم لتصبح مديرية 
شرق غزة إحدى المديريات المتقدمة بكل ما تحمله الكلمة 

من معنى.
جميع  يدركه  مميزًا  شعارًا  غزة  شرق  مديرية  رفعت   -2
العمل الصحيح بشكل صحيح  بالتربية وعنوانه  المعنيين 

من أول مرة وفي كل مرة .
-3 َتَصدََّر في الدراسة الذاتية  الخاصة بالمدارس الشعارات 
التي تسعى إلى تحقيقها وهي الرؤية  )Vision( والرسالة 

أو المهمة )Mission(والوظائف واألدوار.

عملت مديرية شرق غزة  على وضع خطة لتطبيق الجودة 
تركزت على ما يلي : 

-1 تطوير أساليب نشر ثقافة الجودة في الميدان التربوي.
الحكومية  المدارس  لجميع  الجودة  ضمان  إطار  2-بناء 

والخاصة  وأدلة العمل المرتبطة به.
فلسفة  مع  ممارساتها  لتتوافق  التربوية  القيادات  إعداد   3-

نظام الجودة.
4- تدريب فرق التطوير والفرق المساندة في المدارس على 

إجراء التقويم الذاتي.
جوائز  في  والخاصة   الحكومية  المدارس  مشاركة   5-

الجودة.

لما كانت التوقعات والتطلعات العالية تقود إلى األداء 
المتميز عملت مديرية شرق غزة  على دعم وتشجيع 
جوائز  في  للمشاركة  التعليمية  المؤسسات  مبادرات 
التميز واإلبداع من خالل وزارة التربية والتعليم  وكانت 

ثمرة ذلك:
والطالب  والمعلمين  المدارس  من  العديد  - حصول 
على جائزة مقدمة من د . زياد ثابت  لألداء التعليمي 

المتميز.
- حصول سبع مدارس من مديرية شرق غزة  على 

شهادة االعتماد المدرسي  لنظام الجودة .

تجربة مديرية شرق غزة  يف تطبيق 
نظام الجودة و االعتماد  املدرسي

 بقلم أ.عمر محمد أبو كلوب

مشرف تربوي
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يترك  لم  الفلسطيني  المثل  إن 
بجوانبه  وطرقه  إال  موضوعًا 
السلبية بطريقة هزلية  أو  اإليجابية 
موضوعنا  و  رائعة،  وبألفاظ  جميلة 
اليوم يتكلم عن الجانب اإليجابي للمثل 
الفلسطيني حيث أن المثل الفلسطيني تناول 
المهمة  المناخ  عناصر  من  كعنصر  الرياح 
التي تساعد على سقوط األمطار خاصة إن كانت 
نجاح  إلى  يؤدي  الذي   الماء  ببخار  محملة  رطبة 
األمطار في ريها  مياه  تعتمد على  التي  البعلية  الزراعة 
حيث أظهر من خالله ) المثل ( نوع الرياح التي تسبب سقوط 
األمطار على فلسطين وهي الرياح الغربية العكسية والرياح الجنوبية 

الغربية و المثل التالي يوضح ذلك بشكل هزلي جميل 
         1. إن هبت مصري *** يا كرب قرصي 

وهنا يقصد الرياح الجنوبية الغربية القادمة من البحر المتوسط حيث حدود قطاع غزه مع مصر من الجهة الجنوبية 
الغربيه والمحملة بكميات كافية من بخار الماء فإذا هبت الرياح من جهة مصر فإنها تسبب سقوط األمطار وبالتالي 

نجاح الموسم الزراعي ووفرة المحاصيل الزراعية .
2. وإن هبت شمالي *** يا قطيعة عيالي

 أما إذا هبت الرياح من جهة الشمال حيث اليابسة فإنها تكون جافة فتسبب انخفاض درجة الحرارة دون سقوط األمطار 
وهذا سيؤثر على الموسم الزراعي ويؤدي الى فشله .

وفي المثل التالي أيضا دليل على أن الرياح الغربية العكسية هي التي تسبب سقوط األمطار على فلسطين 
3. الغربية بتجيب املطر **** والشرقية بتعمي البصر 

 وهنا يوضح أثر هبوب الرياح الغربية الرطبة القادمة من البحر المتوسط على سقوط األمطار على العكس من الرياح 
القادمة من الجهة الشرقية حيث اليابسة وصحراء النقب فإنها تكون محملة بالرمال والغبار الذي يتسبب في أمراض 

العيون 
أما هذا المثل فيظهر بشكل جلي أثر الرياح الشرقية والشمالية على فشل موسم الزراعة البعلية 
4. سنني املحل أغلبها شروقي **** وعند العصر يضربها الشمالي

أي أن سنوات القحط والجفاف أغلب رياحها تهب من الجهة الشرقية حيث تكون جافة؛ ألنها تهب من جهة الصحراء 
أو اليابسة في الصباح وعند العصر تتحول الرياح إلى شمالية جافة أيضا؛ ألنها تأتي من جهة اليابسة.

إلى هنا تنتهي حلقة هذا الشهر من أمثالنا الشعبة أستودعكم اهلل على أمل اللقاء بكم في الحلقة الثانية الشهر القادم بإذن اهلل 

بقلم / أ. عفاف فتحي أبو سكران

 الجغرافيا الفلكلورية

مدرسة هاشم عطا الشوا الثانوية أ للبنات
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لكل َمَثٍل قصٌة معروفٌة متوارثٌة عبر األجيال، تحكي قصَة حدٍث حصل ، فتغيب القصة، ويبقى المثل 
خالدًا ومتداواًل بين الشعوب . سنحكي لكم قصة المثل    )وافق شنٌّ طبقة(

 ويضرب هذا المثل لكل متوافقين، أو اثنين متشابهين يكمل أحدهما اآلخر وبطال قصة المثل : رجٌل 
يقال له:)شّن( ، وامرأٌة يقال لها :)طبقة(. وكان الرجُل والمرأُة من دهاة العرب وعقالئهم وكانا أذكياء 

يتمتعان بالفطنة.
 أقسم شّن أن يطوف البالد باحثًا عن امرأة مثله؛ ليتزوجها وبينما وهو في مسيرته إذ قابله رجٌل فسأله 
شنٌّ : إلى أين تذهب؟ وأين تريد؟ فقال الرجل : أريد القرية...، وهي التي يقصدها شّن، فتوافق طريقهما، 
وسارا معًا متجهان إلى تلك القرية ، فقال له شنٌّ : أتحملني أم أحملك؟  فقال له الرجل: أيها الجاهُل، 
، وأكمال مسيرتهما حتى وصال قرية ، فرأى  أنا راكٌب وأنت راكٌب ، فكيف أحملك أو تحملني؟ فأطرق شنٌّ
شنٌّ زرعًا قد تم حصاده، فقال للرجل: أترى هذا الزرع، هل أكله أهُله أم لم يأكلوه؟  فقال له الرجل: ما 
بك أيها الجاهل؟ ترى نباتًا مستحصدًا، فتسأل هل أكله أهله أم ال . فسكت شنٌّ للمرة الثانية ، حتى وصال 
القرية ،فلقيا جنازة فقال له شنٌّ : أترى صاحب هذا النعش حّيًا أم ميتًا؟ فقال له الرجُل: وربي إنك لجاهٌل. 
وما رأيت أجهل منك قط ، فسكت شنٌّ كعادته ولم يجب بشيء، وأراد مفارقة الرجل ،لكّن الرجل أصرَّ 
، وكان لهذا الرجل ابنة اسمها طبقة، وقد كانت فتاًة حسناَء في غايِة  أْن يسير معه إلى بيته، فرافقه شنٌّ
الجمال والذكاء، وعندما دخل أبوها سألته عن الضيف، فحكى لها أبوها عنه، وشكا لها جهله، وروى 
الرجل ليس بجاهٍل  أبِت إن هذا  يا  الفتاُة:  فقالت  لها ما حدث معهما في الطريق، وحدثها بحديثه ، 
سأخبرك عما قصده في حديثه، فأما عن قوله: أتحملني أم أحملك؟  أراد به أتحدثني أم أحدثك؟ وأما 
قوله عن الزرع: أكله أهله أم ال؟ قصد به هل باعه أهله، وأكلوا بثمنه أم لم يبيعوه؟ أما قوله عن الجنازة: 
هل صاحب هذا النعش ميت أم حي؟ فقصد بقوله: هل ترك هذا الميت ولدًا يحيي ذكره أم ال؟ وبعد أن 
عرف الرجل ما قصده شنٌّ في أسئلته خرج، وجلس معه، وقال له: سأفسر لك ما سألتني عنه فقال شّن: 
، وقال: ما هذا بكالمك أخبرني عن  فسره لي ، فأجابه الرجل عن كل سؤال سأله شن، فتعجب شنٌّ
صاحبه، فأخبره الرجل عن طبقة، فأعجب شنٌّ بحكمتها وذكائها ، فخطبها ثم تزوجها، وحملها إلى أهله، 

فلّما رأوها قالوا: )وافق شنٌّ طبقة(.

ل
مث

ة 
ص

 ق

 بقلم أ. سماح أسعد رضوان
مشرفة مبحث اللغة العربية
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إحساس داخلي رائع يشعرك بأن كل شيء من 
حولك جميل، مهما كانت اإلحباطات فأنت تسمع 
الحياة،  بأنك تستحق  يخبرك  بك  يحيط  كل من 
اإليمان المطلق في قدرتك على التجديد والحب 
أن  إشراقة شمس  كل  مع  قادرا  وأنك  والعطاء، 
ثم  ذاتك  تتقبل   ، قبل  من  أفضل  إنسانا  تكون 
تتقبل اآلخرين، أن تكون قادرا على قيادة نفسك 
ومن ثم قيادة اآلخرين نحو هدف يدخل السرور 
إلى القلوب، أن تدفع اآلخرين نحو  االنجازات 
دون التفاصيل طالما األهداف نبيلة، أن تكون 
متصالحا مع ذاتك متفهما لقدراتك راضيا بواقعك 
مع  متصالحا  تكون  أن  قبل  لألفضل  ساعيا 
اآلخرين، هذه هي السعادة، أنت فقط من يملك 

أن يكون سعيدا وال تنتظرها من أحد.  

د.جواد الشيخ خليل

مدير الدائرة الفنية 
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إن  حيث  وضرورية؛  ملحة  حاجة  اإللكتروني  اإلشراف  أصبح 
اإللكتروني التعليم  إلى  الوجاهي   التعليم  من  االنتقال   عملية 

 -أو عن بعد- والتي عايشناها في هذا العام الدراسي، قد ألقت 
بظاللها على جميع أطراف العملية التعليمية بما فيها اإلشراف 

التربوي. فكان اإلشراف االلكتروني )عن بعد( هو الحل.

مفهوم اإلشراف التربوي اإللكتروني:
“اإلشراف اإللكتروني عبارة عن نمط إشرافيي قدم أعمال ومهام 
اآللي  الحاسب  على  المتعددة  الوسائط  عبر  التربوي  المشرف 
وشبكاته إلى المعلمين والمدارس بشك يتيح لهم إمكانية التفاعل 
ذلك  أكان  سواء  أقرانهم  مع  أو  التربويين  المشرفين  مع  النشط 

بصورة متزامنة أو غير متزامنة”  )الشمراني 1429 هـ( . 
أما )سفر 1428 هـ( فقد ذكرت أنه أسلوب إشرافي يمكن من 
المعروفة  اإلشرافية  واألساليب  التدريبية،  البرامج  تقديم  خالله 
للمعلمين عبر وسائط الكترونية متنوعة من خالل الحاسب اآللي 
واالنترنت وأدواته بأسلوب متزامن أو غير متزامن باالعتماد على 

مبدأ اإلشراف الذاتي.
التربوي  اإلشراف  أن  نستنتج  السابقة  التعريفات  خالل  من 
اإللكتروني نمط إشرافي قائم على توظيف التكنولوجيا في أعمال 
ومهام المشرف التربوي من حيث تعامله مع  المعلمين والمدارس، 
للمشرفين  يتيح  كذلك  االجتماعات وهو  التدريب وعقد  فيها  بما 

التفاعل مع  زمالئهم.

أدواته:
- شبكة انترنت 

- أجهزة حاسوب وأجهزة ذكية
- المهارة في توظيف ما سبق

وسائطه:
- البريد الداخلي حيث يتم التعامل مع المدارس ومع إدارة القسم 

والمديرية وحتى الوزارة من خالله.

- برنامج الخدمات االلكترونية حيث يتيح للمشرف تكوين قاعدة 
يتيح  وكذلك  المعلمين  بيانات عن  وقاعدة  المدارس  بيانات عن 

للمشرف رصد أي نشاط يقوم به.
- الصفوف االفتراضية 

- مجموعات الواتس
 zoom, google :برامج خاصة باالجتماعات عن بعد مثل -

meet

مميزاته:
- توفير الوقت والجهد للمشرف التربوي عند مخاطبته للمعلمين.

- تدريب المعلمين دون أن يتركوا بيوتهم أو مدارسهم.
- زيادة تواصل المعلمين مع بعضهم البعض.

معوقاته:
- البنية التحتية من حيث عدم توفر االنترنت في آن واحد عند 

جميع المعلمين أو الزمالء.
- عدم توفر أجهزة حواسيب أو أجهزة ذكية.

- نقص المهارات الشخصية للمشرف أو المعلمين في التعامل مع 
أدوات ووسائل هذا النمط من اإلشراف.

تجربتي مع االشراف االلكتروني:
تزامن استالم مهامي كمشرفة تربوية -مع ثلة من زمالئي المشرفين- 
عهدي  بداية  كان  المدارس،  غالق  واإ كورونا  جائحة  انتشار  مع 
باإلشراف التربوي من خالل  اإلشراف اإللكتروني، حيث تم إنشاء 
مجموعات من خالل تطبيقات الهاتف الذكي كالواتس سواء للتفاعل 
المديرية  إدارة  المعلمات أو مع قسم اإلشراف او مع  والتعامل مع 
وذلك بشكل متزامن أو غير متزامن. ثم كان التدريب على مهارات 
الصفوف االفتراضية ونقل هذا التدريب للمعلمات وجاهيًا و عن بعد.

الصفية  الزيارة  من  بداًل  للمعلمات  االفتراضية  الصفوف  زيارة  ثم 
المعهودة وتقديم تغذية راجعة لهن من حيث تنظيم وترتيب الصفوف 
أو من حيث المحتوى التعليمي المقدم. وأيضًا حضور لقاءات مباشرة 
برنامج  من خالل  بعد-  عن  وطالباتهن -حصص  المعلمات  بين 
google meet ، وتم كذلك عقد أكثر من اجتماع عن بعد سواء 

للمعلمات أو  للجنة مبحث اللغة اإلنجليزية لمناقشة عدة قضايا.

اإلشراف اإللكتروني

بقلم /فاتن أحمد حمد
مشرفة مبحث اللغة اإلنجليزية
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على  سواء  ايجابي  ومردود  أهمية  التعليمية  العملية  في  للتعزيز 
لتأدية  الجهود  وتكثف  الدافعية،  تثير  فهي  المعلمين،  أو  الطلبة 
المهام بشكل أفضل، وبالتالي تحقيق األهداف والغايات، ومن هذا 
المنطلق تطالب مديريات التعليم إدارات المدارس بتزويدها بنسب  
طلبة الثانوية العامة ،ونسب المعلمين لكل المباحث؛ بهدف التعرف 
العالجية،  الخطط  ووضع  الراجعة،  التغذية  وتقديم  النسب  على 
يتغير  عام  كل  وفي  األعلى،  النسب  أصحاب  المعلمين  وتكريم 
هؤالء المعلمين فتكرم قائمة جديدة من المعلمين في كل عام غالبًا، 
وكذلك تختلف نسبة كل مدرسة عن األخرى، وتختلف نسب مدارس 
البنات، عن   البنين 

النسب  تفاوت  في  دورًا  تلعب  التي  العوامل واألسباب  فما هي   
واختالفها:          

1. البيئة المحلية المحيطة للمدرسة وثقافتها نحو التعليم، ومدى 
اهتمامها بتعليم أبنائها، ومدى امكاناتها المادية التي تنعكس على 

انتساب الطلبة للمراكز التعليمية.
2. سياسة المدرسة ومدى اهتمامها بالطلبة واستراتيجياتها وبرامجها 
ضعاف  برامج  وخاصة  التحصيلية  المستويات  لكل  المتنوعة 

التحصيل.
من  وتمكنه  الشرح،  في  واستراتيجياته  وطرقه  المعلم  أسلوب   .3
المادة، ومدى قدرته على ايصال المعلومة، وهذا معيار هام حيث 
تتباين نسبة المعلم نفسه من عام إلى آخر، وتتفاوت النسبة من 

معلم إلى آخر في المبحث نفسه،

نسب الثانوية
العامة و واقعيتها

بقلم/
 أ. فهمية حممد دلول 

20

ويرجع ذلك إلى: 
- مدى مصداقية تشعيب الطلبة وفق المستويات التحصيلية.

- مدى التزام الطلبة بالفصول المتشعبين إليها وعدم نقلهم من شعبة إلى أخرى ألسباب متعددة.
- مدى التزام الطلبة بالمدارس التابعيين لها ، وعدم نقلهم إلى مدارس أخرى، أو تسربهم سواء داخل 
المديرية الواحدة أو خارجها؛ ألسباب متنوعة؛ مما يحدث خلاًل في توزيع الطلبة وفق المستوى 

التحصيلي، فتصبح الشعب أقل تفوقًا أو أكثر تفوقًا وفقًا لمستوى الطلبة المتسربين.

أخيرًا: النسب للثانوية العامة ليست نسب معلمين بل نسب طلبة ، فهل من العدل محاسبة 
المعلم على نسبة  طالبه؟

مدرسة هاشم عطا الشوا الثانوية أ للبنات
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األنسولين و األسباب الخفية وراء زيادة الوزن.
هل يزعجك ازدياد حجم معدتك؟ هل قمَت بالعديد من الحميات الغذائية 
إال أّن وزنك لم ينقْص َرْغَم تناولك طعامًا خاليًا من الّسكر؟ إذا أجبَت: 
المهتم  عزيزي  وعليك  األنسولين،  بمقاومة  مصاٌب  أنَت  فرّبما  بنعم، 

بصحتك االستمرار بالقراءة لمعرفة كّل ما يتعلق بمقاومة األنسولين. 
إّن المفتاح الذي يخبر الجسم بحرق الدهون أو الجاليكوجين أو الّسكر 
ذا  هو األنسولين، فإذا انخفضت نسبة الّسكر في الّدم تحترق الدهون، واإ

تناولنا كمية كبيرة من الكربوهيدرات باستمرار يحدث مقاومة األنسولين.

أّواًل:  تعريف مقاومة األنسولين: 
هو آلّية دفاعّية استحدثها الجسم لحماية نفسه من زيادة الّسكر عن طريق 
توقف مستقبالت األنسولين في الخاليا عن استقباله بالتالي فإّن الخاليا 

ال تستطيع الحصول على وقودها.
وتحدث هذه العملية من خالل قيام البنكرياس بإفراز األنسولين، وفي حال 
المقاومة يزداد إفراز نسبة األنسولين، فيضعف البنكرياس مما ينتج مرض 
في  األنسولين  من  عالية  نسبة  لوجود  وذلك  )hyperinsulinemia(؛ 
الذي  الكامن  بالّسكر  الشخص  فيصاب  تدريجّيًا  الّسكر  فيرتفع  الجسم؛ 
يستمر لعدة سنوات، وربما تصل إلى عشر سنوات دون أعراض تذكر، 
على  المعتمد  )غير  الثاني  النوع  من  بالّسكري  الشخص  ُيصاب  ثّم 
األنسولين( ، وتحدث مشاكل أخرى مرتبطة به كالجلطات القلبية وتأثيره 

السلبي على الكبد والكلى وأعضاء أخرى في الجسم.

ثانًيا: من وظائف األنسولين:
التأثير على التمثيل الغذائي للكربوهيدرات والبروتينات, وتكوين العضالت 
والدهون, ونمو الخاليا، وهو مرتبط بسرطان الثدي والبروستات والبنكرياس، 

وضبط مستوى الّسكر في الدم... والكثير من الوظائف.

ثالثًا: أسباب مقاومة األنسولين: 
العربية لها استعداد وراثي  الوراثي بنسبة )50(%؛ فاألصول  االستعداد 
عال للمرض, والوزن الزائد, وكثرة النشويات, وقلة النشاط البدني, والضغط 
حيث  النوم  مشاكل  وأيًضا  وسبب(,  )عرض  المبايض  وتكيس  النفسي, 
Corti-( فيزداد الكورتيزول )Growth hormone )يزداد هرمون النمو 

هرمون  ونقص   ,)Ghrelin Hormone( الجوع  وهرمون   )sol
التستوستيرون عند الذكور, والتدخين.

رابًعا: األعراض:
بروز البطن وهذه تعدُّ من أهم العالمات, وكذلك وجود بقع داكنة بنية على 
زوائد  وظهور  والعانة,  اإلبطين  وتحت  الرقبة  منطقة  في  تحديًدا  الجلد 
لحمّية صغيرة على الجلد, وارتفاع ضغط الدم, وانخفاض البروتين الّدهنّي 
 ،)LDL(وارتفاع البروتين الّدهنّي منخفض الكثافة ،)HDL( عالي الكثافة
 ،)Triglycerides( والّشحوم الّثالثّية )Cholesterol(وارتفاع الكوليسترول
وارتفاع سكر الّدم، وتكّيس المبايض، والتهاب المفاصل، وبطء األيض، 

األكل,  بعَد  والّنعاس  الكربوهيدرات,  بتناول  والّرغبة  الّشديد،  والجوع 
وزيادة نشاط الجهاز العصبّي الودّي مّما يزيد الّتوتر وتقّلب المزاج, 
والّتعب واإلرهاق لعدم دخول الّسكر لخاليا الجسم, وفقدان الّتركيز, 
وكثرة عدد مرات الّتبول لياًل, وضعف قدرة تحّمل الّتمارين الّرياضّية. 

خامًسا: الّتشخيص
مقاومة  تشخيص  في  العتمادها  موّحدة  علمّية  طريقة  يوجد  ال 
األنسولين؛ ألّن قياس مستوى األنسولين في الّدم إلى يومنا هذا يعتبر 
أداة بحثّية وليست تشخيصّية في المعالجة السريرّية ومتابعة المرضى، 
ومن َثمَّ فإّن التشخيص يكون سريري بقياس محيط الخصر والوزن 

وقياس ضغط الدم.

سادًسا: العالج:
المدة الزمنّية التي يحتاجها عالج مقاومة األنسولين حسب العادات 
الصحية للمريض تتراوح ما بين )3–8( شهوًرا، ولزيادة سرعة الشفاء 
_بإذن اهلل تعالى_ ما عليك إال اّتباع قول رسول اهلل _صلى اهلل عليه 
وسلم: “صوموا تصّحوا”؛ فالّصيام وتناول وجبة غذائّية مناسبة تزيدان 
من نسبة هرمون الّتستوستيرون والّنمو؛ فهما هرمونان متخصصان 
لحرق الّدهون وبناء العضالت, وأيًضا أخذ قسط كاٍف من الّنوم اّلذي 
ضافة الّدهون الصحّية  يحّفز هرمون الّنمو, والّتخلي عن الّسكر, واإ
الهند,  جوز  وزيت  الزيتون,  وزيت  الزبدة,  مثل:  طعامك،  إلى 
واألفوكادو, وزبدة الفول السوداني, والمكسرات, والجوز، وَمن يعتقد 
أّن االبتعاد عن الدهون ينقص الوزن، فإّنه خطأ؛ ألّن الجسم يحتاج 

للدهون الصحية التي تساعد على زيادة عملية سرعة الحرق.
الخضروات  تناول  كذلك:  العالج  على  تساعد  التي  األمور  ومن 
المحتوية على البوتاسيوم؛ لطرد الدهون التي تمر عبر الكبد حتى ال 
تصاب بالكبد الدهنية، وتناول ملعقة صغيرة من خل التفاح صباًحا 
على كوب ماء ومثلها قبل النوم الحتوائه على حمض الخليك الذي 
يساعد على انقاص الوزن، وتناول فيتامين بThiamin 1 الموجود 
في العسل والشوفان والبطاطا والليمون وبذور الكتان وسمك السلمون 
والفاصوليا البيضاء والبازيالء، وأخيًرا ممارسة الرياضية لمدة ساعة 
الدهون  لتقليل  األفضل  الرياضة  يعتبر  السريع  فالمشي  اليوم  في 

الموجودة في محيط الخصر.

مقاومة األنسولين  
Insulin resistance

 بقلم / أ. نجالء سلمان أبو راس
 مشرفة مبحث العلوم الحياتية
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في  نعيش  ألننا  عصرنا،  لغة  واالبتكار  اإلبداع  أصبح 
عصر تتسارع فيه وتيرة التقدم في جميع مجاالت الحياة، 
ولم يعد للتفكير النمطي التقليدي مكان في الحياة، فاالبتكار 
يجعل للحياة معنى، فهو األمل المتجدد بالنجاح، السيما 
عدم ارتباطه بزمان ومكان محدد. واإلبداع أصبح حاجة 
التربوي  الملتقي  رواد  أكد  لذلك  المجتمعات؛  في  ملحة 
أن اإلبداع واالبتكار أصبحا أساسين فيتمكن الطلبة من 
العلمية  التغيرات  التحديات والصعوبات ومواكبة  مواجهة 
التعليمية  الطرق  من  والتخلص  التكنولوجية  والتطورات 
التقليدية، فيكمن دور المؤسسات التربوية في التحول إلى 
التعليم اإلبداعي الذي يركز على العلم والمعرفة واإلبداع، 
عقول  بين  صراع  هو  المتقدمة  الدول  بين  فالصراع 
المتعلمين من أجل الوصول إلى سبق علمي وتكنولوجي 

يضمن لها الريادة والقيادة.
واإلبداع  هو قدرات الفرد للتخلص من النمط  التفكري 
بأفكار  واإلتيان  التفكير  في  جديد  منهج  واتباع  التقليدي 
نتاجها  جديدة غير تقليدية في كيفية استيعاب المعلومات واإ
واستخدامها وتوظيفها بطريقة تؤدي إلى إيجاد منتج ابتكاري 
لدى الطلبة والنظر إليهم كمبدعين، وتكمن أهمية اإلبداع 
واالبتكار في العملية التعليمية في الحصول على األفضل 
ورفع  السابق  من  أفضل  بأسلوب  العيش  على  والقدرة 
مستوى ثقة الفرد بنفسه وتقوية وتوثيق الروابط والعالقات 
على  االبتكار  ويعمل  كما  جديدة  وبناء عالقات  القديمة 
والسمو  واالرتقاء  االنسانية  والمعارف  المهارات  تنمية 

بالمجتمع ويشكل اإلبداع حافز للعملية التعليمية.

ويمر اإلبداع بالعديد من المراحل نجملها في اآلتي: 
المعلومات  بجمع  متمثلة  وهي  اإلعداد:  مرحلة   .1
وربطها بصور مختلفة ومن ثم تحديد المشكلة، وتتميز 
في هذه المرحلة بالجهد الشديد الذي يبذله المتعلم المبدع 

في سبيل حل المشكلة 
األفكار  ترتيب  مرحلة  وهي  االحتضان:  ومرحلة   .2
المرتبطة  المكتسبة  والخبرات  المعلومات  وامتصاص 
في  مرحلة  أهم  بأنها  المرحلة  هذه  وتتميز  بالمشكلة 
األفكار  من  للتخلص  للعقل  فرصة،  وتعطي  اإلبداع 

الخاطئة، 
الصامت؛  الدماغ  عليها  ويطلق  االشراق:  مرحلة   .3
فتخرج األفكار واالختراعات دون أي مقدمات أو إشارات 
لألفكار  الوصول  إلى  المبدع  تقود  التي  المرحلة  وهي 

بداعات جديدة،  واإ
المبدع  يقوم  المرحلة  هذه  وفي  التحقيق:  مرحلة   .4
ومفيدة  كاملة  إليها  النظر  عادة  واإ األفكار  بالتحقق من 
وهي الفيصل بين اإلبداع المجرد واالبتكار الموفق، وهنا 

نجاح العمل. تلعب اإلدارة دورًا مهما في تشجيع واإ

وقد لخصت عددًا من التوصيات أهمها:
-االهتمام بالمبادرات التي تحث على اإلبداع واالبتكار.

-تحفيز الطاقات اإلبداعية على اإلبداع.
- االنتقال باإلبداع من التفكير إلى التنفيذ.

-المتابعة الجادة وتوعية الطالبات حول أهمية اإلبداع واالبتكار 
في ظل الظروف الراهنة التي نعيشها في القطاع.

للتوعية  التوعية  وبرامج  الفلسطينية  المؤسسات  مطالبة   -
الطالبات بأهمية اإلبداع واالبتكار وااللتزام به.

د.مايسة يوسف حلس)صيام(

اإلبداع 
واالبتكار 
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كثيرة هي 
حياتنا  في  لها  نتعرض  التي  المواقف 

العملية، فمنها ما يجمل حياتنا بالفرح، ومنها 
اهلل  الدنيا ولكن رحمة  بنا  ما يحزننا فتضيق 

أوسع.
فتضيف  والحكمة  القوة  منها  نستقي  تجارب 
إلى حياتنا حياة أخرى، ورصيد من الدروس 
الحياة  آالم  بها  نعبر  التي  والعبر  والعظات 
لنمضي بعزيمة وقوة لمواجهة الواقع، فتستمر 
عجلة العمل والحياة رغم العوائق والمثبطات، 
زاهرًا  مستقباًل  لنبني  األعباء  على  ونتغلب 

وجمياًل.

 علمتني الحياة

أ. رغدة قزعاط
 نائب مدير مدرسة الزهراء

 مقارنة إنجازاتنا بين عام ماض وعام مقبل أفضل كثيرًا من تقزيم 
األخرين ونقد اآلدميين الذين ال تخلو حياتهم وأعمالهم من الخطأ 
والنقص، بل نسعى نحو األفضل لتحقيق الهدف المنشود، والجودة 
في األداء التي ال تأتي إال باكتساب الخبرة وقوة الممارسة ومراقبة 
النفس والتركيز على الهدف، فمن طارد عصفورين فقدهما معًا. 

اعلم جيدًا أن الراحة لن تجدها إال بالعمل و خدمة الناس ، فمن 
لم يراك اليوم سيشير لك بالبنان غدًا ، فاثبت و تعلم و علم ، وال 

تكن صلبًا فتكسر وال لينا فتثنى .
قيل ألحد الصالحين : ما هو الصبر الجميل ؟ فأجاب : أن تبتلى 

وقلبك شاكرًا حامدًا هلل .
فالحياة مدرسة أين أنت منها ؟!..
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تعريف الخريطة
بين  والتفاهم  للتعبير  تستخدم  عالمية  وسيلة  الخريطة  تعد 
الشعوب فهي تتعدى مختلف الحواجز السياسية واللغوية، وهي 

كذلك أداة أساسية مستخدمة في مختلف الفروع الجغرافية.
تمثياًل  تقدم  األبعاد  ثنائية  أو ورقة  لوحة  الخريطة عبارة عن 
باستخدام  وذلك  منه  لجزء  أو  األرض،  لسطح  رمزيًا مصغرًا 
مقياس رسم محدد، ليكون التمثيل الرمزي مطابقًا للواقع لتبرز 

الظواهر الطبيعية أو البشرية.
أهمية الخريطة

للخريطة أهمية كبيرة في الدراسات االجتماعية فهي لغة يفهمها 
الكثيرون ويجيدون استخدامها، وللخريطة عدة استخدامات في 
علم الطقس والجيولوجيا وعلماء التربة والنبات وعلم االقتصاد 

والسياسة.               
أهمية الخريطة لمعلم الدراسات االجتماعية

تعد الخريطة من الوسائل التعليمية الهامة في تدريس الدراسات 
المعلم ويحددها بفهم ودراية  فينبغي أن يختارها  االجتماعية، 
دراك كامل للعالقة بينها وبين موضوع الدرس بشكل تمكنه  واإ
من إثراء المواقف التعليمية، باإلضافة إلى أن هناك العديد من 
الموضوعات ال يكفي الشرح اللفظي فيها لذا البد من عرض 
نموذج أو عينة أو صورة تخطيطية لتحقيق الهدف والوسيلة 
بكل  لمشاركته  وتشويقه  الطالب  لجذب  باإلضافة  التعليمية 

حواسه السمعية والبصرية.
الدراسات  معلمو  يستخدمها  التي  األدوات  من  فالخرائط 

االجتماعية بسهولة ووفرة حيث يحدد عليها 
الظاهرات الجغرافية واألحداث التاريخية.

 أهمية الخرائط 
1. تمكن اإلنسان من التعرف على سطح األرض.

2. أقدم الوسائل التعليمية.
عن  المكتوبة  أو  المقروءة  المادة  تعجز  معلومات  توفر   .3

توفيرها.
4. الخرائط صور من صور المعرفة ومصدر من مصادرها 

يستخدمها المعلم من العملية التعليمية.

5. الخريطة تتخطى الحواجز اللغوية وتنقل معلومات كثيرة 
فقد تنقل معلومات تحتاج صفحات عديدة.

6. أداة ضرورية لكل المهتمين سواء الطلبة أو المعلمين فهي 
مقوم أساسي من مقومات الدراسات االجتماعية.

7. فهم الطبيعة والبيئات المجاورة والعالمية ومتابعة األحداث.
8. إثارة تفكير الطلبة واهتماماتهم وتعلمهم للمفاهيم والحقائق 
حدود  تتخطى  حيث  البديلة  الخبرة  وتكسبهم  والمعلومات 

الزمان والمكان.
 عالقة الخريطة بعناصر منهج الدراسات االجتماعية.

أساس  الخريطة واألهداف كونها  بين  • هناك عالقة وثيقة 
المجاالت  في  أهدافه  تحقيق  على  تساعد  إذ  التعلم  عملية 

الثالثة: المعرفية، والوجدانية، والمهارية.
الخرائط في  المعلم  إذ يستخدم  بالمحتوى  • عالقة الخريطة 
في  الموجودة  المادة  تفسر  حيث  والتعلم  التعليم  عمليتي 

الكتاب.
• عالقة الخريطة باألساليب التدريسية حيث يستخدم المعلم 
أهدافه  تحقيق  على  تساعده  ألنها  تدريسه  أثناء  الخريطة 

ويستخدمها في معظم أساليبه التدريسية.
• لها عالقة بعملية التقويم حيث يستخدمها للتأكد من قدرة 
الطالب على الرسم وفهم وتفسير وتحليل الخرائط الجغرافية 

والتاريخية.
تعلم الخريطة من الضروري تعلم رسم وتوقيع البيانات على 
الخريطة والتدريب على قراءتها مع الطالب في وقت مبكر 
في المرحلة االبتدائية ومراعاة الدقة في رسم الخرائط الصماء 
من الذاكرة ليستطيع استخدامها الطالب بعد ذلك في نشاطاته 

اليومية في المدرسة وغير المدرسة.
الخريطة تشمل عدة عناصر أساسية بحيث يعرفها الطالب 
طار الخريطة، واالتجاه، ومقياس  وهي: عنوان الخريطة، واإ

الرسم ، ومفتاح الخريطة.

ينتج  المعلم  قبل  من  الجيد  الخريطة  استخدام  ويمكن 
في  تحديدها  يمكن  التي  المهارات  من  عنها مجموعة 
وتفسير  وتحليلها،  وتقديمها،  الخريطة  اختيار  مهارة 

الخريطة، واستخدامها.

أهمية الخريطة وتوظيفها
في الدراسات االجتماعية 

بقلم/ إعتماد عبد الرحمن سكيك
مشرف تربوي



25  مجلة املداد - مجلة شهرية تصدر عن مديرية الرتبية والتعليم - شرق غزة

الحياة معناها معروف لغة وهي ضد الموت، والحي 
كل  في  موجودة  المعنى  بهذا  والحياة  الميت،  ضد 
األرض  وفي  النامية  األجسام  في  وحتى  األحياء 
ن الدار اآلخرة هي الحيوان  المعمورة قال تعالى : “ واإ
الحياة  ولكن   )64 العنكبوت   “ يعلمون  كانوا  لؤ 
وأما  لها،  لمن عمل  أو  اآلخرة  الحياة  هي  الحقيقية 
ن كان حيا وقال تعالى فيمن  غير ذلك فهو ميت واإ
كان ميتا بالكفر فأحياه اهلل باإليمان “ أو من كان ميتا 
كمن  الناس  في  به  يمشي  نورا  له  وجعلنا  فأحييناه 
)األنعام:   “ منها  بخارج  ليس  الظلمات  في  ممثلة 
۱۲۲( أو من كان ميتا بالكفر والجهل وهوى النفس... 
والمعرفة...  والعلم  اإليمان  بنور  تعالى  اهلل  فأحياه 
كمن مثله في ظلمات الكفر والجهل وعمى القلب ، 
أهذا وهذا سواء؟ وفي الحث على مساعدة المسلمين 
قال تعالى “ فال اقتحم العقبة * وما أدراك ما العقبة 
* في رقبة * أو إطعام في يوم ذي مسغبة * يتيما 
ذا مقربة * أو مسيئا ذا مرة * ثم كان من الذين أمنوا 
وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة * أولئك أصحاب 
الميمنة “ ) البلد: ۱۱ - ۱۸(. وقال رسول اهلل صلى 
وال  يظلمه  ال  المسلم،  أخو  المسلم  وسلم  عليه  اهلل 

The meaning of life
 Life should be centered around seeking
 God through worship and devotion as well
as loving Him along with our great Proph-

 et Muhammad )peace be upon him(. I also
believe that the true meaning of life is liv-

 ing life to the fullest and doing your best to
 help others whenever they need you. It’s
 also about perfecting your job and always
 trying to learn more, try new things and

يسلمه. من كان في حاجة أخيه ، كان اهلل في حاجته. 
ومن فرج عن مسلم ربة، فرج اهلل عنه بها كربة من 
يوم  اهلل  ستره  مسلما،  ستر  ومن  القيامة.  يوم  رب 
القيامة( وفي فضل نفع الناس ومساعدتهم قال عليه 
أفضل الصالة وأذكى السالم )من يشفع شفاعة حسنة 
قال  قال:  هريرة،  أبي  وعن  منها(  نصيب  له  يكن 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ) إن اهلل عز وجل 
يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: 
يا رب كيف أعودك؟ وأنت رب العالمين، قال: أما 
علمت أن عبدي فالنا مرض فلم تعيده، أما علمت 
أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك 
فلم تطعمني، قال: يا رب وكيف أطعمك؟ وأنت رب 
العالمين، قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فالن، 
فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك 
عندي، يا ابن آدم استسقيتك، فلم تسقني، قال: يا رب 
استسقاك  قال:  العالمين،  رب  وأنت  أسقيك؟  كيف 
عبدي فالن فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك 
معنى  استقيت  الكريمة  المعاني  هذه  ومن  عندي( 

الحياة من خبرتي ووجهة نظري

 seek more adventures. Moreover, life is
 about love and forgiveness and taking
 care of your family and loved ones. It’s
 about changing the world for the better.
 Life is not only about achieving goals but
it’s also about setting new goals and hop-

 ing for the best constantly. We only live
 once, so we should all take advantage of
.every single moment in our lives

 معنى الحياة في القرآن الكريم
والسنة الشريفة

 بقلم / أ. ابتسام اسليم

 مشرف تربوي
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قم بتعطيل اشعارات الشاشة الخارجية؛ 
حيث يغفل الكثيرون عن أهمية المعلومات 
الظاهرة على شاشة الهاتف عند قفله ألن 
االشعارات تظهر التنبيهات كاملة وبذلك 

تعرضها لخطر السرقة.

 فالشات أمنية

بقلم / أ.شادي درويش أبوحمدة
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كاركتير العدد

إعداد
 اللجنة الفنية 
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 اجتماعيات المداد
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