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م بقسةةةةةةة"مجلةةةةةةةة ترعويةةةةةةةة توعويةةةةةةةة فصةةةةةةةلية  ا ةةةةةةةة 

عوية  ق غزة-التقنيات التر ضوء عىل تسلط ال"شر

المكتبةةةةةةةةةة المدرسةةةةةةةةةية ودورهةةةةةةةةةا دا ةةةةةةةةة  المدرسةةةةةةةةةة  

.ارسوتناقش مواضيع متنوعة تفيد طلبة المد

1



المدرسيةالمكتبةعىلالضوءتسليط.

مبدعةأقالممبادرةإنجازاتعىلالضوءإلقاء.

المدراسطالبتفيد متنوعةمواضيعمناقشة.

 المبدعاتالطالباتأعمالإبراز.
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ةأهميةالمدرسيةللمكتبة   كبتر
 
 شك تفه  الطلبةلدىالوع  تشكي ف

 
 مرفقا

 
حيويا

 أهدافولتحققمتنوعةوأنشطة دماتلتؤديوجدتألنها المدرسة مرافقمن
 
ا

امجمعا وتكاملهتالحمها طريقعنوذلكواجتماعية وثقافيةوتعليميةترعوية التر

.الدراسيةوالمناهجالمدرسية

  حضاريإشعاعمركز ألنها فئاته بكام للمجتمعموجهةرسالةالمكتبةوتعتتر 
 
وثقاف

غلتُوِظفتإذا 
ُ
.فّعالبشك واست

  القارئيقاب ما أولالمدرسيةوالمكتبة
 
عليها يقعلكلذالمكتبات أنواعمنحياتهف

.حياتهطيلةالمستمرةالقراءةعادةفيهتتأ  قارئجي عبر  

عويةالعمليةأسهمتفقد لذلك   التر
 
حيثية المدرسالمكتبةمفهومتحديثف

ذلكازداد ب التعليميةالعملية لبإىلالهامشالثانويدورها منبها  رجت

  اإلسهام
 
  إد الها ف

 
امجمجم ف .التعليميةالتر

 
 
ا عيةكانتإذا وأ تر مفهومها بالمكتبةفإناجتماعية أداةه  العامبمفهومها التر

عيةأداةه  المعاص  .التر

 المدرسيةالمكتبةأ بحتهنا من
 
يكا  شر

 
ا   مباشر
 
عويطوير التعملياتمجم ف .التر

ات رئيس قسم التقني
فا. أ عىل  الشر
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 المكتبةتشك 
 
 مرفقا

 
تنوعةموأنشطة دماتلتؤديوجدتألنها المدرسة مرافقمنحيويا

 ولتحقق
 
امجمعاملها وتكتالحمها طريقعنوذلكواجتماعية وثقافيةوتعليميةترعويةأهدافا التر

.الدراسيةوالمناهجالمدرسية

  يرغبمنعىلإن
 
  الصعوعاتوتذلي المدرسيةالمكتباتتطوير ف

  تواجهها البر
 
رسالتها إنجاز ف

  يضعأنبها المنوطةومهمتها 
 
-:منهااألساسيةالنقاطمنالعديد حسبانهف

 
ا
  ا دورهوتقويةالمكتبةبتدعيمالمدارسمدراءعىلبالتأكيد وذلك:المدرسةإدارة/أول

 
العمليةف

مدراءمنبيطلوكذلك.المسؤولةالجهاتإىلالمكتبةاحتياجاترفععىلالحرصمعالتعليمية

أمير  ليفتكعدموكذلكواجباتها عنيرصفها آ ر نشاطبأيالمكتبةمبب  إشغالعدمالمدارس

.حتياطاال حصصشغ أو التدريسأو اإلداريةاألعمالمث المكتبة ارجأ رىأعمالبأيالمكتبة

ا مكتباتأمناءا بهيعم أنبد ال بوظائفها المدرسيةالمكتباتتقومولك  :المكتباتأمناء/ثاني 

معنسيقبالتالمطلوعةوالمؤهالتالموا فاتحسبوانتقائهما تيارهميتمحيثمتفرغير  

.األمناءلهؤالءوتدريبتعليمبرامجوضععىلالحرصمع.المكتباتإدارة

 
 
ىأهميةمنللمدرسبما وذلك:المدرسير  تأهي /ثالثا   كتر

 
المكتبةاستخدامإىلالتالميذ توجيهف

  ال االقتناعوهذا األهميةبهذهالمدرسبقناعةإال يتمال وذلك
ر
بتأهي إال يأت

.المدرسير  هؤالء
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ا   /رابع 
 
  المشاك أبرز من:المكتباتمبات

  مشكلةه  المدرسيةالمكتباتتطور تواجهالبر
 
ما المبات

:يىل  

  وجدتالمكتباتأكت  إنإذ :الموقع
 
 المكتبةفنجد مالئمةغتر مواقعف

ا
الطالبنعبعيدةمثل

ا نجدها وكذلك
 
  أحيان

 
يجبولذا  القارئذهنيشتتالذيوالضجيجالضوضاءفيهتكت  مكانف

.األمرهذا معالجة

  االتساعإىلتفتقر المدرسيةالمكتباتمنالكثتر إن:المساحة
 
يكونأنإما منها فالكثتر المساحةف

 
ا
وريةفالمساحة.مكتبةإىلتحويلهتممخزنا أو دراسيا فصل رسالتها بثمنبةالمكتتتمكنلك  ص 

.أنشطتهاوتنفيذ أهدافها وتحقيق

وطوفقا مناسبةالتهويةتكونبحيثالمكتبةتصممأنيجب:والتهويةاإلضاءة .الصحيةللشر

ا   التعليميةالمصادر مجموعاتتعتتر :المقتنيات/ امس 
ةه  مدرسيةالالمكتبةتقتنيها البر الركتر 

  وفعالعالمستوىعىلالمكتبيةالخدمةلتقديماألساسية
 
منوالبد .المدرس  المجتمعمحيطف

تهدفأنيجبو المدرسيةبالمكتبةوالمقتنياتالمجموعاتتنميةإىلتهدفمكتوعةسياسةتوفر 

وهماأساسيير  هدفير  تحقيقإىلالسياسةهذه

متطلباتةلمقابلوتطويرها بالمكتبةالمواد مجموعاتلتكوينالمناسبةالمواد عىلالحصول

.المستفيدينواحتياجاتالتعليميةالمناهج

واألجهزةالمعلوماتحداثةعىلالمحافظة.
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عيةوزارةاطلقت عويةللتقنياتالعامةاإلدارة–بغزةالعاىل  والتعليمالتر اترةدائ–التر المختتر

عنوانحتتعشر الخامسةبنسختها (المعرفةتاج)للمكتباتالسنويةالمسابقة–والمكتبات

.(الغدبناة–اليومقراء)

:المسابقةمنالهدف

الطلبةلدىوتنشيطها العلم  والبحثالقراءةعادةغرس.

وفقوهاتالفيديوإنتاجالعلميةوالبحوثوالمقاالت القصصكتابةمهاراتالطلبةاكساب

.سليمةفنيةمعايتر 

االنتماءوتعزيز السلوكيةالقيمالطلبةاكساب  
  الديب 

العلم  إلرثاعىلوالتعرفوالوطب 

.الفلسطينيةوالبلداتوالقرىوالمدنواألدتر  

:المستهدفةالفئة

والثانويةاألساسيةالمرحلةطلبة  
 
.والخا ةالحكوميةالمدارسف

فوقد  عتالمسابقةهذهعىلالمدرسيةالمكتباتأمناءأشر   صةمتخصتعليميةفرقوشر
 
ف

  المديرياتمستوىعىلالمسابقةتحكيم
 
  )وه  مجاالت أرععةف

  الديب 
األدتر  علم  الالوطب 

.(الحرةوالقراءة
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عية والتعليم   ق غزة تكونت لجنة التحكيم من-فعىل مستوى مديرية التر :شر

فا رئيس قسم التقنيات .األستاذ عىل  الشر

ف اللغة العرعية .األستاذ عائد النحال مشر

ف الدراسات االجتماعية .األستاذ محمد المملوك مشر

:وكانت النتائج كالتاىل  
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  المكتبات
 
ة نوعيةنقلةتعيشالحاص  عرصنا ف  تشك كبتر

ا
 تحول

 
  مهما
 
و دماتها كلها شف

  المعلوماتوطبيعة
ينرنالقمنالتسعيناتبدايةومعمنها والمستفيدينتقدمها البر العشر

  والشك التقليدي الشك بير  تجمعمكتباتمنتتحولأ ذت
 
وت مكتباتإىلالحديثاإللكتر

وهذهالرقميةللمكتبةالعرصيةوالمسمياتوالتعريفات المفاهيم منالعديد ظهر حيثرقمية؛

ونيةالمكتبة)منهاالمسميات  ةالمكتبة اإللكتر اضيةاالالمكتبة المهجنةأو المهيتر مكتبة فتر

ويمكنة رقميبصيغةالمخزنةالمواد منمجموعةبأنها :الرقميةلمكتباتاوتعرف.(المستقب 

نت ا ةبصفةالحاسوعيةالشبكاتمنها وسائطعدةعتر إليها الو ول .اإلنتر

ةمكانةتحت المدرسيةالمكتبةأنفيهشكال ومما    ممتر 
 
وه  علمية التالتعليميةالعمليةف

.للتعلمللطالبودافعيةوحماسإثارةمصدر 

عويير  معظمويتفق
ياتالتحدلمواجهةوتطوير تجديد إىلتحتاجالعمليةهذهأنالتر

  والضغوطات
المكتبةمفهومعىلأثرتالتطوراتوهذهالحديثة العرصيةالتقنياتفرضتها البر

  موزعوأ بحتالمدرسية
 
وت   يريدها لمنللمعرفةإلكتر

 
عىلوجبلذا و فيه يتواجد مكانأيف

  النمطمتبنيةالعرص لمواكبة دماتها منتطور أنالمدرسيةالمكتبات
 
وت منلهلما  اإللكتر

.كك المدرس  والمجتمعوالمعلمللطالبأهمية
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9

المجموعات العرعية 
نت عىل اإلنتر

مكتبة الكتب

مكتبة النور
مكتبة إليك كتاتر  



ا    للتطوراتنظر 
  واضحبشك ظهرتالبر

 
ةاآلونةف وكانمدرسيةالالمكتباتمستوىعىلاأل تر

المكتباتعطلر وذلكالحوسبةعمليةعىلتساعد برامجوتطوير المدرسيةالمكتباتحوسبةأهمها 

المراجعو الكتبإىلالو وللسهولةوذلكغزةقطاعمستوىعىلالبعضبعضها معالمدرسية

  المتوفرة
 
  الحوسبةعمليةوانطلقت.والمحىل  المدرس  للمجتمعالمدارسف

 
الحكوميةالمدارسف

ذلي تاىلأدتالبر والتحديثاتالتطوراتمنبسلسلةالعمليةهذهمرتوقد م2014عاممنذ 

والمراجعتببالكالخا ةالبياناتإد العىلالعاملير  المكتباتأمناءواجهها البر سواءالصعوعات

  المتوفرة
 
.ونيةاإللكتر المكتبةهذهمنالمستفيد والمحىلالمدرس  أوللمجتمعالمدارسف

عويةالتقنياتقسمقاموقد  فا عىل  األستاذ التقنياتقسمبرئيسممث التر فو الشر المكتباتمشر

الفريقذا هوقامالمكتبيةالكتبلحوسبةعم فريقبتشكي درويشمحمد األستاذ المدرسية

  المدارسمنالعديد بحوسبة
 
قمديريةف عدد نسبةبلغحيثالماضية السنواتمدار عىلغزةشر

قمديريةمدارسمن%95حواىل  المحوسبةالمدارس   منها عدد حوسبةتمأنبعد غزةشر
 
هذا ف

مدرسة–للبناتاألساسيةمسقطمدرسة–للبناتاألساسيةالمجدلمدرسة):وه  العام

الدينح ال مدرسة–للبنير  األساسيةطالبأتر  بنجفر مدرسة–للبناتالثانويةالشجاعية

.(للبنير  األساسيةجب بنمعاذ مدرسة–للبنير  األساسية

  الفريقهذا يستمر وسوف
 
عيةريةمديمدارسجميعحوسبةالعامهذا نهايةيتمحبر العم ف التر

قوالتعليم .غزةشر
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عيةوزارةمنوفد زيارة  التر
ا
اتدائرةمدير لولو ماجد باألستاذ متمثل واألستاذ تباتوالمكالمختتر

قسمئيسر الشح  فرجواألستاذ والمركزيةالمدرسيةالمكتباتقسمرئيسالفرا الخالقعبد 

ونيةالمكتبات فدرويشمحمد واألستاذ اإللكتر تباتمكمنلعدد المدرسيةالمكتباتمشر

قالمدرسية توجيهاتاءوإعطاحتياجاتمنالمكتباتيلزمما وتوفتر العم ستر لمتابعةغزةشر

.المكتباتألمناءوتو يات

بنعاذ مومدرسةالصباحاألحمد فهد ومدرسةمسقطمدرسةمكتبة:المكتباتهذهضمنومن

.جب 
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نتعىلاإلدمانيعد  ا اإلنتر
 
ا نوع

 
نتاإل المدمنالشخصفيهيستخدماإلدمان أنواعمنجديد نتر

  والوظائفالواجباتومعاليوميةحياتهمعيتعارضحيثومفرطيوم  بشك 
بها القياميهعلالبر

نتفيسيطر  ا يؤثر مما كاملةسيطرةحياتهعىلاإلنتر .والقلقالتوتر مننوععندهويخلقعليهسلب 

:اإلدمانأسباب

 الفراغأوقاتوطولبالمل الشعور.

 والعزلةبالوحدةالشعور.

االمتيازات  
نتيوفرها البر أنطيعيستحيثلمستخدمهاإلنتر

  األمور مختلففيهيجد 
.إليهبالنسبةالجديدةأو يحبها البر

:أعراض اإلدمان

الطويلةالساعات  
 الشخصيقضيها البر

ا
نتمستعمل اإلنسانددهيحما يفوقبشك اإلنتر

.لنفسه

 واال تناقبالضيقالشعور  
 
نتاإلتصالعدمحالوالتوترف .باإلنتر

ةبسعادةاإلحساس   وغامرةكبتر
 
نتعودةحالف اتف ا ةقطاعهانبعدللعم اإلنتر تر

.طويلة

الوظيفةأو األشة عيد عىلسواءاالجتماعيةالواجباتمختلفأداءعناالنرصاف

نتالستخدامالوقتلتخصيص .اإلنتر
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ا الشخصبقاء
 
ءأيالواقععنيعرفال وحيد  

ا ينفص حيثسر .عنهتمام 

 (والعيونوالرقبةالظهر آالم )مث الصحيةالمشاك.

 والزواجالمختلفةاالجتماعيةالعالقاتفش  
 
.مقدمتهاف

نعغريبةوحضاراتثقافاتعىلاالطالعبسبببها والعبثوفسادها األ القسوء

.وثقافاتهوعاداتهترعيتهعنومغايرةالشخص

نتاألطفال :واإلنتر

نتواستخدامتأثتر عنأما  فإنهاألطفالعىلالحد عنالزائد اإلنتر

  اضطراباتأو االجتماعيةللعزلةيؤدي
 
يةدارسمشاك أو النومف

عىلالوالدينعلمدوناألبناءلد ولكنتيجةوذلكواجتماعية 

سةممار عنتوقفهمأو الدردشةمواقعأو الممنوعةاإلباحيةالمواقع

نوعاتحدوثأو رياضيةألعابوممارسةكالقراءةوهواياتأنشطة

كةالشباستخدامضوابطوضعالوالدينمحاولةعند وعنفغضب

الشبكةعىلللد ولاآلباءعىلللتحاي منهمبالبعضيؤديقد وهذا 

.الكمبيوترألعابلممارسةطويلةأوقاتوقضاء

13



  وأنا 
 
يالعرعيةاللغةمدرسةالحظتاألساس  السابعالصفف قراءةأثناءةاللغويبالطالقةتمتر 

  يغلغ ومبسطسه بأسلوبالدرس
 
  اإل التعبتر بكتابةوإبداع  الطالباتاعماقف

 
أنىسوال نشات

عويةالمرشدةدور    قراءتها بعد وذلكعىل  سميةاألستاذةالتر
ر
عويةلمقاالت   التر

ها كنتالبر عىلانشر

.المختلفةاالجتماع  التوا   فحات

  كانت
  قصبر

 
مستوحاةة ياليقصةاألساس  السابعبالصفوأنا كتبتها انكسارال آمالنا وف

اوحطالبةعنتتحدثالراهنواقعنا منأحداثها  لها عشر والرابعةعشر الثانيةبير  ما عمرها يتر

 وتحققالناسقلوبمنقريبةلتكونترعويةمرشدةتصبحأنمحدد هدف
 
ولو حالمهمأمنبعضا

ء  
  "قصةبعد .منهابسيطسر

 
يعيشأنءللمر يمكنآال "قصةبكتابةشاركت"انكسارآمالنا وف

قمديريةمستوىعىل"بسالم .غزةشر

  تنميةألج الحبيبغزةقطاعو ارجدا  منكتابمعتوا  أ
ر
  مهارت

ر
 صيةالقصوكتابات

وآالم  مشاكمنمستوحاةوحكاياتقصصأكتبترعويةمرشدةبالمستقب أ بحأنوأتمب  

.الواقعيةالطالبات

  
  عشر الثانيةبعمر كانتالقصصبكتابةبدايبر

 
الصفف

أبدأ لم الكراملوالدياألساس  الدور كاناألساس  السادس

ةالقصصبكتابة عويةت المقاال بكتابةبدأتولكنمباشر التر

نت–االطفالترعية"مث متنوعةبموضوعات –اإلنتر

."...النقالةالهواتف

روال حسام حمد العجلة                                                                                                         
عام13العمر 

مدرسة الناصة أ
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قصة 

  آمالنا ال انكسار
 
وف

تأليف

روال حسام حمد العجلة

15

قصة 

 
ٌ
 .. شاج

ُ
  مدلهمِّ الد

 
حر ف

تأليف

دانية حمادة محمد عياد

  األوىلبالمرتبةالفائزة
ف 

(15)المعرفةتاجمسابقة

الطالباتضمنمنوه  

أقالمبمبادرةالمشاركات

بالكتابةالخاصةمبدعة

اإلبداعية
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عيةمديريةمدارستز ر  قوالتعليمالتر   والمعارضالمبادراتمنبالعديد غزةشر
كتالبر  تر

 
 أثرا

 
ا كبتر

  
 
.الطالباتف

  
 
 للبنات"ب"األساسيةبدر مدرسةنظمتالسياقهذا وف

 
معرضا

 
 
منسلسلةالمعرضضمحيث"يتجددعطاءٌ "بعنوانتعليميا

  القيمةالمبادرات
اتالمدرسةمعلماتمننخبةنفذتها البر .المتمتر 

  المبادراتعرضإىلالمعرضويةةهدف
العاممدارعىلنفذتالبر

اكهنللطالباتوالسلوك  التحصيىل  بالمستوىاالرتقاءبهدفالدراس     وإشر
 
التعليميةالعمليةف

  أقيمالذيالمعرضضمحيث
 
بجوائز ا بعضهفازتمختلفةمبادراتعشر المدرسيةالمكتبةف

.ودوليةمحلية

  ش الجنةعصافتر –متمتر  فأنا أكتبأنا –زاديتاحر  حروف)ه  والمبادرات
ر
تحسنتأنا –سعادت

–  
ر
  –المستقبىل  تذكاريأناشيدي–بيديقاموس  –الكبتر عالم  سبورت

أنام –اىل  الغوطب 

ة ةبعقول غتر  لنكن–كبتر
 
.(معا

  المعرضوافتتح
 
عيةمدير الديننور مازن.أاألوليومهف ق-والتعليمالتر قسمرئيسرفقةبغزةشر

اف عوياالشر فواالكاسأبو أحمد .أالمدرس  االعتماد قسمورئيسهللاعطا سمعان.أالتر لمشر

عوي   وكان.حسونةناص .أالتر
 
أبو حياة.أدير المونائبعيد نشين.أالمدرسةمديرةاستقبالهمف

.المعلماتمنوثلةالختر 

  المعرضعىلالقائمير  بجهود الديننور .أأشاد حيث
  قة الخالالمبادراتهذهعنأثمرتالبر

البر

يةالعرعيةباللغةاألساسيةبالمهاراتالطالبتأسيسإىلتهدف القيمعزيز وتوالخطواإلنجلتر 

  المعارضهذهأهميةمدىوأوضح.الطالباتلدىاإليجابيةوالمفاهيم
 
ف

.التعليميةالعمليةجودةعىلاإلبداعمنهجيةتأثتر 
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فنيةالالدائرةمدير  لي الشيخجواد .دأبرزها االعتباريةالشخصياتمنعدد المعرضزار كما 
فا عىل.وأ عويةالتقنياتقسمرئيسالشر وإعالمبر  قابةالر قسمرئيس لي الشيخبسام.أو التر

قمديرية   مصطف  .أو الزيتونيةأحمد .أغزةشر
 
المدارسومديراتمديريمنوعدد الجاعوت

عيةمدير وجهها دعوةعىلبناءالمحىل  المجتمعوأعضاءاألمور وأولياء المدرسةرةوإداوالتعليمالتر
اتمنلالستفادةاألساسيةللمدارس .البناءةواألنشطةالختر
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  أنا أذهبعندما 
ر
ا كنأك وجدتنا جدنا بيتإىل  وأ وت ثتر 

  والشكوالتةوالملبسالحلوىمنالكثتر ونجد 
وضعتالبر

  
 
لبف

ُ
.قديمةع

  جدييأ ذ وعندما الغذاءبعد 
ر
 وجدت

ا
البيتحيصبقيلولة

ا 
 
ا هادئ

 
  جد

 
  "نكعكش"أننحببالذاتالوقتهذا وف

 
ف

 أشياءونجد الجوارير فنفتحأغراضهما 
ا
ا و غريبة ور 

 
ا
نحنننا أونتخي نستخدمها كيفنعرفال وأدوات  قديمة

  الذين
 
ا نرتديوأننا الصور ف  مالبس 

ا
إىلذهبونجميلة

  بعيدة  أماكن
.نراهاكالبر

  جدي
ر
ا يعرفانوجدت ر بالجواري"كعكشنا"أننادائم 

.واألغراض

:األولالنشاط

  أنا نرسم
ر
  األغراضوأ وت

عندما ها نتخليأو نجدها كنا البر

.وجدتناجدنا بيتإىلنذهب

  النشاط
:الثان 

ائلةالع ور عىلونتفرججده أغراضأسماءأتر  يكتب

ا 
 
اونضعها واحدةنختار سوي .تذكار 
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عدإد أ مينة إملكتبة إ 

ملا عبد إلرحمي
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