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املؤمتر التربوي

»نحو مدرسة فلسطينية فاعلة«

تخريج الفوج الثاني من املديرين املشاركني يف 
برنامج الدبلوم املهني  املتخصص يف القيادة املدرسية

٩ تشرين ثان ٢٠١٤

وزارة التربية والتعليم العالي
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 احلديــث عــن برنامــج القيــادة املدرســية حديــث متشــعب لكنــه رسعــان مــا يتمحــور حــول املدرســة 
التــي نريــد، واملديــر الــذي نتطلــع ألن يكــون، والتطويــر الشــمويل املنشــود، والتنميــة املهنيــة التــي 

تعــزز دور املديــر يف قيــادة العمــل تربويــا وإداريــا وتعليميــا.
ــوي عــى جعــل  ــي للتدريــب الرتب ــه، حــرص املعهــد الوطن ــدا عن يف إطــار هــذا الفهــم وليــس بعي
برنامــج الدبلــوم املهنــي املتخصــص ترمجــة عمليــة لرؤيــة الــوزارة ملديــر املدرســة، وصــوال 
ــرة  ــه املس ــي تواج ــكالت الت ــد املش ــالج عدي ــا لع ــري مديروه ــة ين ــطينية فاعل ــة فلس إىل مدرس
وباســتحضار دائــم للطلبــة باعتبارهــم حمــور العمليــة التعليميــة التعلميــة، مــع االنتبــاه دومــا إىل أننــا 

ــل. ــن التحصي ــن حتس ــدث ع نتح
ــارف  ــة املع ــدروس، وتنمي ــن امل ــتهداف التحس ــت يف اس ــت وتقاطع ــا تآلف ــاور لكنه ــت املح تباين
ــداف  ــن األه ــزل ع ــأت بمع ــية مل ي ــة املدرس ــن البيئ ــث ع ــة، فاحلدي ــدى الطلب ــات ل ــر االجتاه وتغي
املنشــودة، وكــذا توظيــف التكنولوجيــا، وتعزيــز مهــارات الطلبــة، وغرهــا مــن املحــاور التــي باتــت 
حتظــى بمعاجلــة موضوعيــة علميــة مــن مديــري املــدارس الذيــن قامــوا بــدور الباحــث، وســعوا إىل 
ــة كل مدرســة عــى حــدة. ــة حال ــه خصوصي ــا متلي ــا مل ــات التدخــل وفق ــات التعامــل وآلي ــد منهجي حتدي

ــد  ــن جه ــرون م ــه املدي ــا بذل ــدى م ــالء م ــت والزم ــدارس ملس ــري امل ــاريع مدي ــاش مش ــالل نق وخ
ــن  ــر، فللمديري ــاة للفخ ــج مدع ــدة الرنام ــة م ــر طيل ــزام الكب ــاين وااللت ــذا التف ــون ه ــب، ليك طي
ــرة  ــايل الوزي ــة بمع ــوزارة ممثل ــادة ال ــه قي ــت ذات ــاكرة يف الوق ــز، ش ــم أعت ــارك، وبالتزامه ــن أب اخلرجي
ــم  ــنادهم الدائ ــح الس ــري صال ــور ب ــر دكت ــط والتطوي ــؤون التخطي ــاعد لش ــل املس ــة الوكي وعطوف
جلهــود املعهــد، الزميــالت والزمــالء املدربــن مــن املعهــد الوطنــي للتدريــب الرتبــوي، وطاقــم اإلدارة 
ــة. ــه كاف ــج يف مراحل ــاح الرنام ــة إلنج ــباب الرئيس ــن األس ــا كان م ــو م ــة، وه ــة امليداني ــة للمتابع العام
وإذ يرصــد هــذا الكتيــب أبــرز مــا شــهده ختريــج الفــوج الثــاين مــن مديــري املجموعــات الرابعــة 
واخلامســة والسادســة والســابعة، ألجــّدد التزامنــا برتاكميــة نجاحــات الرنامــج، وتوظيفــه لصالــح 

التطويــر الرتبــوي.
 لقــد بــات برنامــج القيــادة رافــدا مــن روافــد التأســيس جلعــل التطويــر املــدريس مســئولية جلميــع، 
ــة عــى صعيــد جتــاوز املديريــن حــدود مدارســهم للتأســيس لعالقــات مــع  وشــهد نجاحــات الفت
املحيــط اخلارجــي مــن شــأهنا إســناد مــا تقــوم بــه املدرســة مــن جهــود، وهــذا ينســجم ومــا تعلقــه 

الــوزارة مــن آمــال عــى املــدارس يف أن تكــون يف طليعــة املشــهد اجتامعيــا وتربويــا.            
                                                                                            د.شهناز الفار

مدير عام املعهد الوطني للتدريب الرتبوي

كلمة مدير عام 
املعهد الوطني للتدريب التربوي:
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هــو برنامــج تطويــر قــدرات حيصــل يف هنايتــه املديــر عــى شــهادة دبلــوم مهنــي 
متخصــص يف القيــادة املدرســية،  يمتــد الرنامــج عــى مــدار عــام درايس كامــل، 
ويعتمــد منهجيــة التعلــم القائــم عــى اخلــرة حيــث يمــر املشــارك بعــدة مراحــل 
ــوم  ــدة ي ــهر م ــدة كل ش ــرة واح ــدة م ــياء جدي ــم أش ــج: تعل ــق الرنام ــاء تطبي اثن
ــدان  ــع يف املي ــى أرض الواق ــتها ع ــوب ممارس ــات مطل ــف بواجب ــم  يكل ــل، ث كام
وبعــد ذلــك االنخــراط يف حلقتــي تعلم مــدة كل منها 3 ســاعات ملناقشــة الواجبات 
، يتأمــل فيهــا املشــاركون يف مــا تــم إنجــازه ومناقشــة اخلــرة والــدروس املســتفادة 
ــاركن  ــن املش ــرتوين ب ــل االلك ــة للتواص ــة، إضاف ــم فعال ــات تعل ــن جمتمع ضم
ــرى  ــة اخ ــن جه ــج م ــر وادارة الرنام ــن املي ــم وب ــة ، وبينه ــن جه ــهم م انفس
ــاءات  ــة باللق ــامت مرتبط ــة ومه ــطة داعم ــن انش ــه م ــا حتتوي ــودل وم ــة م ــر بيئ ع

ــات النجــاح يف الرنامــج. ــوج بمــروع ختــرج المتــام متطلب ــة. وتت الوجاهي

أهداف البرنامج: 
ــن  – ــوا قادري ــاركن ليكون ــة للمش ــة والقيادي ــارات اإلداري ــة امله تنمي

ــتوياهتا،  ــا، ومس ــة، ومعايره ــة الفعال ــاالت املدرس ــق جم ــى حتقي ع
ــدريس.  ــر امل ــا يف التطوي وتوظيفه

تنميــة قــدرات املديــر التــي تركــز أكثــر عــى قيــادة التعليــم يف  –
املدرســة.

تعزيز اجتاهات إجيابية نحو مهنة اإلدارة املدرسية. –
ــة  – ــوث االجرائي ــداد البح ــرات يف إع ــن واملدي ــارة املديري ــة مه تنمي

ــدريس. ــر امل ــط للتطوي ــا يف التخطي وتوظيفه

الفئة املستهدفة:  
مديرو املدارس يف الضفة الغربية موزعن عى 16 حمافظة.

محاور التدريب:
املدرسة الفعالة وجماالت التطوير. –

نبذه عن برنامج الدبلوم املهني املتخصص 
يف القيادة املدرسية:
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التقويم الذايت.  –
العمل ضمن فريق. –
تطوير اخلطة املدرسية.                                                         –
متابعة تنفيذ اخلطة املدرسية –
بناء اخلطط املدرسية بانواعها. –
التخطيط اجليد للتحسن املبني عى رؤية ورسالة حمددتن. –
بناء عالقات داخلية وخارجية تساعد املدرسة عى أداء واجباهتا بفاعلية. –
إدارة املوارد املالية واملادية بفعالية لتخدم جودة التعليم والتعلم. –
قيادة عملية التعليم والتعلم بجودة عالية. –
توفر بيئة صديقة للطالب تساعد عى تعزيز انتامء العاملن والطلبة. –
ادارة نتائج التقويم يف عملية التحسن  املدريس. –
إستخدام  التكنولوجيا بفاعلية يف عمليات التعليم والتعلم واالدارة. –

عدد الساعات التدريبية: )344( ساعة تدريبية.
تدريب وجاهي : )108( ساعة تدريبية.

حلقات تعلم: )110( ساعة تدريبية .
تطبيقات ميدانية: )90( ساعة تدريبية.

التدريب االلكرتوين: ) 36 ( ساعة تدريبية.

مخرجات البرنامج: 
مشاركون قادرون عى:

 استخدام األدوات املتنوعة يف التقييم الذايت. –
 بناء فريق فاعل للتطوير املدريس. –
بناء خطط متنوعة )اسرتاتيجية، تطويرية، إجرائية(. –
االستثامر اإلجيايب يف العالقات الداخلية واخلارجية للمدرسة. –
استثامر املوارد البرية واملادية املتاحة يف املدرسة بشكل فاعل. –
اإلسهام يف تطوير النمو املهني للعاملن يف املدرسة. –
تشجيع األنشطة املساندة وتوجيهها. –
استخدام نتائج التقويم لتحسن حتصيل الطلبة. –
اعتامد البحث اإلجرائي وأسلوب حل املشكالت للتغلب عى املعوقات التي تواجه قيادة  –

املدير للمدرسة.
اعتامد التكنولوجيا لتسهيل تنفيذ األعامل اإلدارية. –
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مــن . 1 اخلرجيــن  لنتاجــات  نــاذج  عــرض 
أبحــاث إجرائيــة ومشــاريع يف املجــاالت 

املختلفــة. الرتبويــة 

ــن يف . 2 ــن املديري ــة ب ــرات الرتبوي ــادل اخل  تب
ــن  ــادة م ــال اإلف ــن خ ــات م ــف املديري خمتل

ــا. ــرات ميداني ــل اخل ــم ونق جتارهب

وضــع صانعــي القــرار والداعمــن يف صــورة . 3
تنفيــذ برنامــج الدبلــوم املهنــي املتخصــص يف 

القيــادة املدرســية.

ــات . 4 ــوا متطلب ــن أهن ــاركن الذي ــج املش ختري
ــة. ــهادة مصدق ــم ش ــرج ومنحه التخ

أهداف املؤمتر:
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 أوال: محور التعليم والتعلم ) رئيس اجللسة : أ. ثروت زيد (
· أثر نظام التعليم املساند عى التحصيل العلمي للطلبة متدين التحصيل 	

يف مادة الرياضيات للصف الثالث االسايس / سوسن هشام حممد 
جر/ مدرسة الروق االساسية املختلطة  - رام اهلل

·  أنا أحب الرياضيات / جيهان أمحد عبد الوهاب السمودي / مدرسة 	
بنات اليامون الثانوية – جنن

· توظيف احلديقة املدرسية يف إثراء املنهاج ملبحثي العلوم العامة والعلوم 	
االجتامعية للصفوف 1-6 / هيام خليل موسى أبو مفرح/ مدرسة 

احلرية األساسية املختلطة – بيت حلم
· املعلم الصغر ملادة اللغة االنجليزية / نعمة معروف سليم مصطفى/ 	

مدرسة بنات دير بلوط الثانوية – سلفيت
· دور احلديقة املدرسية يف حتويل املعرفة اىل تطبيق عميل، وأثر ذلك عى 	

رفع مستوى دافعية الطالبات / فوزية حممود أمحد أبو عيل/ مدرسة 
بنات اخللفاء الراشدين االساسية- بيت حلم 

ثانيا: محور البيئة املدرسية ) رئيس اجللسة: أ. الهام عبد القادر(
· الصحفي الصغر ودوره يف تعزيز حقوق الطفل/  وليد خالد حممود 	

اجلعافرة/ ترقوميا الثانوية للبنن – اخلليل 
· حديقتنا املدرسية عيادتنا الطبية/ نجاح داود عيل عودة اهلل/ مدرسة 	

بنات بيت حنينا الثانوية- ضواحي القدس
· التوعية   االنتخابية  لطلبــة  الصــف  الــثــاين   األسايس »أنا 	

أنتخب«/ إبراهيــم مصطفى حممد قصــراوي/    ذكور حممد بن 
راشد  آل  مكتوم  األساسية    / طمون- طوباس

· بيئة مدرسية آمنة  / أســــــــــامة حممد سمور خطاطبة/ بيت 	
فوريك الثانوية للبنن – نابلس

محاور املؤمتر:
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· أثر البيئة الصفية يف الصف األول ثانوي يف رفع مستوى حتصيل الطالبات 	
/ ماجدة قاسم حممد عقل/ بنات كفردان الثانوية –جنن

ثالثا: محور العالقات  ) رئيس اجللسة: أ. محمد القبج (
· أثر استخدام الفيس بوك كأداة تعليمية مسامهة يف مدرسة ذكور كفر راعي 	

الثانوية/ خالد يوسف حسن إبراهيم – كفر راعي الثانوية- قباطية
· تذكرة نجاح / منال جابر حسن عوض اهلل/ النهضة اإلسالمية املختلطة 	

)ج(- القدس
· هيا نتواصل باالنجليزية/ يرى صدقي حامد سليامن دروزة/ كفر صور 	

األساسية املختلطة – طولكرم
· دور العالقات االجتامعية يف حتسن البيئة املدرسية / أمحد حسن عبد 	

احلميد احلروب/ ذكور دير سامت الثانوية - جنوب اخلليل
· رسالة تواصل / فوزية حسن عبداهلل قرجة/ بنات القادسية الثانوية – شامل 	

اخلليل

رابعا: محور التكنولوجيا ) رئيس اجللسة: أ. أيوب عليان (
· أثر حوسبة الدروس التعليمية يف مادة العلوم للصف التاسع عى إثارة 	

واستمرارية دافعية املتعلامت وحتصيلهن العلمي يف مدرسة بنات حبلة 
الثانوية/ تغريد إبراهيم سالمة الديك/ بنات حبلة الثانوية- قلقيلية

· توظيف التكنولوجيا يف تدريس مادة اجلغرافيا لطلبة الصف السابع 	
االسايس/ بكر حسن أمحد غروف/ ذكور أبو بكر الصديق – أرحيا

· أثر التدريس باستخدام برنامج  GSP يف التمثيل البياين لالقرتانات املثلثية/ 	
حنان راجح محاد عدييل/ بنات اودال األساسية املختلطة- جنوب نابلس

· متعة التعلم االلكرتوين يف اللغة العربية / امال عادل طاهر جابر/ بنات 	
نزلة عيسى الثانوية- طولكرم 

· 	 /)SAMA-SALF.PS(املوقع اإللكرتوين ملدرسة ذكور سلفيت األساسية
عمر سعيد عبد اجلبار قزق/ ذكور سلفيت األساسية – سلفيت.
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عنوان املشروع: لنحسن البيئة املدرسية لنحسن واقعنا التربوي.

خليل صالح يونس ياسن اسم املدير/ة
ذكور دير أبو ضعيف الثانوية اسم املدرسة

البيئة املدرسية احملور
جنن املديرية

هـــدف املـــروع إىل التحســـن الشـــامل للبيئـــة 
ــل  ــا وحتصيـ ــة رضـ ــى درجـ ــره عـ ــية وأثـ املدرسـ

ــة. الطلبـ

الهدف

امللخص
ــاول  ــث تن ــة، حي ــادة الرتبوي ــج القي ــب يف برنام ــر التدري ــى اث ــه ع ــط ل ــد التخطي ــل بع ــراط بالعم ــم االنخ ت
املــروع جمالــن، األول حتســن البيئــة املدرســية الفيزيائيــة والنفســية والنمــو املهنــي للمعلمــن، والثــاين قيــاس 
ــم توظيــف املجــاالت الســبعة للمدرســة الفلســطينية  ــة حيــث ت ــل الطلب ــر ذلــك عــى درجــة رضــا وحتصي اث
الفاعلــة، للخــروج بنتائــج حقيقيــة ذات بعــد تربــوي اجتامعــي وتوطــد العالقــات مــع املجتمــع املحــيل وتقــدم 
تعلــم نوعــي يقــوده معلمــن متأملــن بمامرســاهتم، وباملقارنــة بــن النتائــج واالهــداف كانــت النتائــج ضمــن 
ــع  ــة مجي ــل طلب ــن بتحصي ــا 55% اىل 88% وحتس ــة الرض ــاع درج ــك بارتف ــى ذل ــوي وجت ــد ترب ــي كقائ طموح
ــارات اىل حتســن %50. ــر مــن 18% لــكل صــف، وأشــارت نتائــج ســجالت الزي الصفــوف بنســبة عامــة اكث

ملخصات مشاريع خريجي الفوج الثاني من مديري املدارس املشاركني  
يف من برنامج الدبلوم املهني املتخصص يف القيادة املدرسية :
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عنوان املشروع: توظيف التكنولوجيا يف التعليم
معتز مصطفى حممد امحد اسم املدير/ة

مدرسة ذكور فحمه الثانوية اسم املدرسة
توظيف التكنولوجيا يف اإلدارة والتعليم احملور

قباطية املديرية
ــالل  ــن خـ ــم مـ ــم والتعلـ ــة التعليـ ــن نوعيـ حتسـ
ــدارس . ــم يف املـ ــا يف التعليـ ــف التكنولوجيـ توظيـ

الهدف

امللخص:
هــدف املــروع إىل توظيــف التكنولوجيــا يف عمليتــي التعليــم والتعلــم داخــل أســوار املدرســة، ولتحقيــق ذلــك 
متــت حوســبة بعــض الــدروس لبعــض الصفــوف مــن املعلمــن والطــالب الذيــن تــم تدريبهــم عــى برامــج 
ــة  ــج اكتســاب املعلمــن والطلب ــرز النتائ ــة. مــن أب ــا يف األنشــطة الالصفي Ms Office،  وإدخــال التكنولوجي

املعرفــة يف توظيــف التكنولوجيــا وانعكــس ذلــك عــى حتســن نتائــج الطلبــة يف املدرســة.

عنوان املشروع : توظيف التكنولوجيا يف تدريس اللغه العربية.
صباح فايز صالح دواس اسم املدير/ة

طوباس األساسية املختلطة اسم املدرسة
توظيف التكنولوجيا يف اإلدارة والتعليم احملور

طوباس املديرية
ــة  ــم اللغـ ــا يف تعليـ ــتخدام التكنولوجيـ ــل اسـ تفعيـ
كعينـــة  األســـايس  الرابـــع  للصـــف  العربيـــة 
يف  الصفـــوف  لبقيـــة  لالنطـــالق  اســـتطالعية 

الالحقـــة. الســـنوات 

الهدف

امللخص
تــم تطبيــق املــروع يف مدرســة ريفيــة تفتقــر ملقومــات التكنولوجيــا، فتــم العمــل عــى توعيــة األمهــات واألهــايل 
ــروع  ــن امل ــة األوىل م ــة املرحل ــع هناي ــس، وم ــج األوفي ــى برام ــات ع ــامت والطالب ــب املعل ــات وتدري والطالب
أظهــرت النتائــج حتــّوال إجيابيــا يف حتصيــل  الطالبــات واجتاهاهتــن. إضافــة إىل زيــادة تفاعــل األهــل مــع املدرســة.
تنــاول املــروع أثــر االنســجام بــن اهليئــة التدريســية واإلداريــة وحســن توزيــع األدوار وفــق أســس ختصصيــة 
مهنيــة عادلــة وتوفــر اإلمكانيــات املاديــة يف املدرســة يف االنضبــاط املــدريس يف ظــل واقــع تشــكو فيــه  الكثــر 

مــن املــدارس وخصوصــا الثانويــة منهــا مــن عــدم االنضبــاط والعنــف املتبــادل بــن املعلمــن والطــالب.
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عنوان املشروع : مدرستي بذور االمل وحصاد العمل
وفاء فتحي سعيد الطاهر اسم املدير/ة

بنات يعبد االساسية األوىل اسم املدرسة
توظيف التكنولوجيا يف التعليم واإلدارة احملور

جنن املديرية
ــف  ــالل توظيـ ــن خـ ــات مـ ــل الطالبـ ــع حتصيـ رفـ

إســـرتاتيجيات التعلـــم احلديثـــة.
الهدف

امللخص
هــدف املــروع إىل حتســن قــدرة املعلمــن والطلبــة عــى توظيــف التكنولوجيــا يف العمليــة التعليميــة التعلميــة. 
وتــم توظيــف املجــاالت الســبعة للمدرســة الفاعلــة يف املــروع بأوجــه متعــددة، حيــث نتــج عــن هــذا التدخــل، 
غرفــة صفيــة جمهــزة بالوســائل التكنولوجيــة مــن حاســوب وجهــاز العــرض و طابعــة  وســتائر  مناســبة. وتوظيف 

معلمــة الرياضيــات للتكنولوجيــا، و27 طالبــة أصبحــن يتعلمــن مــادة الرياضيــات بواســطة التكنولوجيــا.

عنوان املشروع : أثر استخدام التقنيات احلديثة يف التعليم من وجهة نظر طلبة 
الصفني التاسع والعاشر

مؤيد أمحد صادق مسعود اسم املدير/ة
طورة الغربية اسم املدرسة

جنن املديرية
توظيف التكنولوجيا يف التعليم واإلدارة احملور

ـــة  ـــة مدرس ـــى طلب ـــم ع ـــات التعلي ـــتخدام تقني ـــر اس ـــّرف أث تع
ذكـــور طـــوره الغربيـــة الثانويـــة مـــن وجهـــات نظـــر طلبـــة 
الصفـــن التاســـع والعـــارش األساســـين، وتعـــرف أثـــر 
ـــة  ـــة املدرس ـــى طلب ـــم ع ـــات التعلي ـــتخدام تقني ـــروق يف اس الف

للصفـــن ذاهتـــم بالنســـبة ملتغـــري اجلنـــس والصـــف.

الهدف

امللخص
ــة  ــج التعليمي ــبة ، والرام ــج املحوس ــرض )LCD( ، والرام ــا أجهزةألع ــم ومنه ــة يف التعلي ــات احلديث ــتخدام التقني اس
املصــورة يف تدريــس املــواد املختلفــة  مــن خــالل معرفتــه املعلمــن بقواعــد اســتخدام هــذه الوســيلة، عّلهــا تدفــع املعلمــن 
إىل اإلقبــال واالقتنــاع بجــدوى اســتخدام هــذه التقنيــة يف تدريــس خمتلــف املــواد الدراســية، وتفعيــل تدريســها مــن خــالل 
ــة  ــل الطلب ــة تفاع ــى درج ــن ع ــظ حتس ــد لوح ــام، ق ــه ع ــة بوج ــائل التعليمي ــع الوس ــاص ومجي ــكل خ ــيلة بش ــذه الوس ه

ــم. ــز منحــى التعّل ــم، وتعزي ــال عــى التعلي ــادة اإلقب ــر يف زي ــه أطيــب األث وشــعورهم بمتعــة التعلــم مــا كان ل
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عنوان املشروع : إعداد خطة تطويرية للمدرسة  مبنية على التقييم الذاتي 
واإلجنازات املترتبة على تنفيذها

خالد مصطفى حممد البزور اسم املدير/ة
حطن الثانوية للبنن اسم املدرسة

التخطيط احملور
جنن املديرية

معرفـــة  إىل  رئيـــس  بشـــكل  املـــروع  هـــدف 
االنجـــازات واملشـــاريع التـــي تـــم تنفيذهـــا نتيجـــة 
ـــة  ـــية املبني ـــة املدرس ـــة التطويري ـــليم للخط ـــداد الس اإلع

ــذايت. ــم الـ ــى التقييـ عـ

الهدف

امللخص
هــدف املــروع إىل تتبــع أثــر اإلعــداد الســليم خلطــة املدرســة التطويريــة املبنيــة عــى التقييــم الــذايت 
وفقــا لإلنجــازات واملشــاريع مــن حيــث الكــم والنــوع إذ تــم إعــداد اخلطــة وفــق األســس العلميــة، 
وحتديــد األنشــطة واملشــاريع مــع فريــق التطويــر، ويف هنايــة العــام تــم تتبــع أثــر ذلــك حيــث ظهــر 
ــة  ــتوى املديري ــى مس ــا ع ــاركة فيه ــت املش ــي مت ــطة الت ــدد  األنش ــث ع ــن حي ــج م ــر الرنام ــا أث جلي
والــوزارة، وبــروز اهتــامم  واضــح مــن الطلبــة والعاملــن وهــو مــا انعكــس عــى نتائــج املدرســة يف 

املســابقات عــى مســتوى املديريــة عــالوة عــى حتصيــل الطلبــة.

عنوان املشروع : توظيف التكنولوجيا يف التعليم
رأفت راتب عبد اجلليل منصور اسم املدير/ة

ذكور قطنة االساسية اسم املدرسة
توظيف التكنولوجيا يف عمليتي التعليم والتعلم احملور

ضواحي القدس املديرية
حتســـن التعليـــم والتعلـــم مـــن خـــالل توظيـــف 

ــم. ــوب يف التعليـ احلاسـ
الهدف

امللخص
هــدف املــروع إىل حتســن التعليــم والتعلــم مــن خــالل توظيــف احلاســوب يف تعليــم مــواد خمتلفــة، مــا أثــار 
ــوظ يف  ــاع امللح ــك االرتف ــة ذل ــون نتيج ــة، لتك ــروق الفردي ــاة الف ــاال ملراع ــر جم ــة، ووّف ــد الطلب ــة عن الدافعي
مســتوى حتصيلهــم، وجعــل املعلمــن يتســابقون عــى توظيــف التكنولوجيــا يف التعليــم، ومــا أثــار دافعيــة مديــر 

ــا الالزمــة للمدرســة. املدرســة لتوفــر الوســائل التكنولوجي
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عنوان املشروع : طلبتي يقرأون ويحسبون
أنيس يوسف أنيس دراغمة  اسم املدير/ة

ذكور وادي الفارعة األساسية اسم املدرسة
التعليم والتعلم احملور

طوباس املديرية
ـــم  ـــف التعلي ـــالل توظي ـــن خ ـــة م ـــم الطلب ـــن تعل حتس

ـــاند. املس
الهدف

امللخص
ــة  ــة العربي ــاديت اللغ ــة يف م ــة، خاص ــم الطلب ــن تعل ــاند يف حتس ــم املس ــة دور املعل ــروع إىل معرف ــدف امل ه
والرياضيــات، واســتهدف املــروع مجيــع الطــالب يف الصفــن الثالــث والرابــع األســايس لوجــود ضعــف 
يف مــاديت اللغــة العربيــة والرياضيــات وتــم التدخــل وفــق برنامــج خــاص  بإســرتاتيجيات التعلــم النشــط. 
ــة  ــم الطلب ــح يف تعل ــن واض ــود حتس ــي وج ــل العالج ــد التدخ ــا بع ــم مجعه ــي ت ــج الت ــرت النتائ وأظه

ــم. وحتصيله

عنوان املشروع : الهندسة احملوسبة
حممود راشد يوسف كميل اسم املدير/ة

معاذ بن جبل األساسية للبنن اسم املدرسة
التعليم والتعلم احملور

قباطية املديرية
ــالل  ــن خـ ــة مـ ــارات حديثـ ــة مهـ ــاب الطلبـ إكسـ

ــم. ــم والتعلـ ــة بالتعليـ ــرتاتيجيات حديثـ إسـ
الهدف

امللخص
هــدف املــروع إىل إكســاب طــالب الصــف الســادس مهــارات حديثــة يف التعلــم، وتعزيــز املهــارات احلياتيــة، 
ــم  ــام املعل ــي ق ــج الت ــق برام ــالل التطبي ــن خ ــل م ــكل فاع ــم بش ــا يف التعلي ــف التكنولوجي ــة إىل توظي إضاف
ــة.  ــامت تفاعلي ــة بمه ــف الطلب ــة وتكلي ــع الطلب ــيل م ــكل تفاع ــية بش ــكال اهلندس ــس األش ــتخدامه يف تدري باس
ومــن خــالل متابعــة األثــر أظهــرت النتائــج حتســنا واضحــا يف نتائــج الطلبــة يف الرياضيــات إضافــة إىل التغــر 

ــم. ــم وميوهل ــايب يف اجتاهاهت اإلجي
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عنوان املشروع : مدرستي توّظف التكنولوجيا
رائدة فتحي إبراهيم محدان اسم املدير/ة

بنات عرابة األساسية اسم املدرسة
توظيف التكنولوجيا يف اإلدارة والتعليم احملور

قباطية املديرية
حتســـن نوعيـــة التعليـــم والتعلـــم يف املدرســـة 

التكنولوجيـــا. بتوظيـــف 
الهدف

امللخص
هيــدف املــروع إىل حتســن نوعيــة التعليــم والتعلــم مــن خــالل توظيــف احلاســوب وتفعيــل التكنولوجيــا. حيث 
تــم تنفيــذه مــن خــالل عقــد دورات تدريبيــة للمعلــامت وللجنــة احلاســوب مــن الطالبــات، وأيضــًا للطالبــات 
مــن الصفــوف 5-8 األســايس ولألمهــات. ومــن أبــرز النتائــج: معلــامت وطالبــات يتقــّن اســتخدام احلاســوب، 

وحتســن نتائــج  الطالبــات وزيــادة دافعيتهــن، والتحســن يف نتائــج املســابقات، وزيــادة املتعــة يف التعليــم.

عنوان املشروع : أثر نظام التعليم املساند على التحصيل العلمي للطلبة متدّني 
التحصيل يف مادة الرياضيات للصف الثالث األساسي

سوسن هشام حممد جر اسم املدير/ة
مدرسة الروق األساسية املختلطة  اسم املدرسة

التعليم والتعلم احملور
رام اهلل املديرية

بيـــان أثـــر نظـــام التعليـــم املســـاند عـــى التحصيـــل 
ــة متـــدين التحصيـــل يف الرياضيـــات  العلمـــي للطلبـ

ــف 3 س للصـ

الهدف

امللخص
هــدف املــروع إىل الكشــف عــن أثــر نظــام التعليــم املســاند عــى التحصيــل العلمــي للطلبــة متــدين التحصيــل 
يف مــادة الرياضيــات للصــف الثالــث األســايس، فتــم عمــل اختبــار تشــخييص لتحديــد الفئــة املســتهدفة، ثــم 
اختيــار األمهــات املشــاركات يف عمليــة التعليــم املســاند مــن خــالل اجتامعــات مــع أهــايل الطلبــة، والتنســيق 
مــع املعهــد الوطنــي لتدريــب األمهــات عــى أســاليب التعلــم النشــط وتطبيــق األلعــاب الرتبويــة عــى الطلبــة 
متــدين التحصيــل، إذ تزامــن التدريــب مــع التطبيــق عــى الطــالب، ونتــج عــن املــروع -الــذي ســاهم يف رفــع 
حتصيــل الطــالب يف االختبــار البعــدي وزيــادة دافعيتهــم- دليــل تربــوي لأللعــاب املســتخدمة، ومعــرض لتلك 

األلعــاب، وفيلــم حــول أثرهــا، كــام بــادرت بلديــة بيتونيــا بتكريــم األمهــات املشــاركات.
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عنوان املشروع : تذكرة جناح
منال جابر حسن عوض اهلل اسم املدير/ة

النهضة اإلسالمية املختلطة )ج( اسم املدرسة
التعليم والتعلم احملور

القدس املديرية
ـــز اإلجيـــايب للطـــالب يف احلـــد مـــن  تعـــّرف دور التعزي

املشـــاكل الســـلوكية ورفـــع حتصيلهـــم األكاديمـــي
الهدف

امللخص
ــم  ــع حتصيله ــلوكية ورف ــاكل الس ــن املش ــد م ــالب يف احل ــايب للط ــز اإلجي ــّرف دور التعزي ــروع إىل تع ــدف امل ه
األكاديمــي، مــن خــالل اســتخدام بطاقــات تعزيــز إجيــايب تتضمــن كلــامت تعزيزيــة مثــل )مبــدع، رائــع( حيــث 
حيصــل الطالــب عــى بطاقــة للســلوكيات اإلجيابيــة. أظهــر املــروع تقدمــًا يف داخــل املدرســة مــن ناحيــة ســلوكية 
أو أكاديميــة، ليختــار بعدهــا اجلائــزة التــي يريدهــا مــن اهلدايــا حســب عــدد بطاقاتــه، ُعقــدت لقــاءات مــع األهايل 
متحــورت حــول املشــاكل املســتهدفة حللهــا وطبيعــة املــروع وكيفيــة تنفيــذه. نتيجــة للمــروع طــرأ حتســن عــى 

ســلوكيات الطــالب، وحتصيلهــم األكاديمــي يف مجيــع الصفــوف املندرجــة حتــت عينــة الدراســة.

عنوان املشروع : نحو إثارة دافعية املتعلم واملعلم بحقيبة خفيفة وجدول 
أسبوعي فاعل

ختام أنور عبد اهلل زبن اسم املدير/ة
بنات الشيخة فاطمة بنت مبارك الثانوية اسم املدرسة

البيئة املدرسية احملور
رام اهلل املديرية

ـــة  ـــم يف العملي ـــم واملعل ـــن املتعل ـــود كل م ـــم جه تنظي
ـــة التعليمي

الهدف

امللخص
هــدف املــروع إىل تنظيــم جهــود املتعلــم واملعلــم يف العمليــة التعليميــة عــر عمــل برنامــج لتنظيــم احلصــص 
ــة  ــف حقيب ــا أدى إىل ختفي ــاب، م ــب النص ــوم حس ــان كل ي ــان متتاليت ــية حصت ــواد األساس ــى للم ــث تعط بحي
ــالل  ــم خ ــم والتقوي ــول املتعل ــز ح ــم املتمرك ــة للتعلي ــر فرص ــه، وتوف ــل واجبات ــية، وتقلي ــب املدرس الطال
ــم  ــه، ت ــر علي ــبء التحض ــف ع ــة، وختفي ــس حديث ــرتاتيجيات تدري ــتخدام إس ــم الس ــز املعل ــص، وحتفي احلص
ــة بعديــة أعدهتــا  قيــاس درجــة رضــا الطــالب واملعلمــن واجتاهاهتــم نحــو املدرســة مــن خــالل اســتبانة قبلي

ــة. ــج اجيابي ــت النتائ ــرة وكان املدي
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عنوان املشروع : نحو تعلم نشط
يارس سليامن حممد قراوي اسم املدير/ة

ذكور أمن احلسيني اسم املدرسة
التعليم والتعلم احملور

رام اهلل املديرية
ــة العربيـــة وتأســـيس لبـــؤرة  حتســـن تعليـــم اللغـ

جمتمعـــات تعلـــم تتجـــه نحـــو التعلـــم النشـــط
الهدف

امللخص
هــدف املــروع إىل حتســن تعليــم اللغــة العربيــة وتأســيس لبــؤرة جمتمعــات تعلــم تتجــه نحــو التعلــم النشــط، 
مــن خــالل دراســة حالــة ملعلــم لغــة عربيــة يــامرس تعلــم نشــط مــع طــالب الصــف الســابع، ومقابلــة وحــوار 
مــع املعلــم، واســتطالع توجهــات الطــالب وآرائهــم ومــن ثــم مقارنــة بعــض املخرجــات التعليميــة للصــف 
مــع صفــوف الســابع األخــرى. تــم التخطيــط لنقــل التجربــة اىل معلمــي اللغــة العربيــة اآلخريــن يف املدرســة 
مــن خــالل زيــارات املعلمــن التبادليــة، متهيــدًا إلنشــاء جمتمــع تعلــم يف املدرســة، رصــدت النتائــج كمرحلــة 

أوىل، العتامدهــا يف إســرتاتيجية املدرســة يف العــام القــادم.

عنوان املشروع : أنشطة ال منهجية تعزز انتماء الطالب والعاملني
حممد حسن نمر مصلح اسم املدير/ة

مدرسة  أم صفا األساسية املختلطة اسم املدرسة
البيئة املدرسية احملور

رام اهلل املديرية
ـــا  ـــة أم صف ـــن ملدرس ـــالب والعامل ـــامء الط ـــز انت تعزي

ـــة ـــية املختلط األساس
الهدف

امللخص
هــدف املــروع إىل تعزيــز انتــامء الطــالب والعاملــن ملدرســة أم صفــا األساســية املختلطــة، مــن خــالل إرشاك 
مجيــع العاملــن يف املدرســة يف أنشــطة المنهجيــة خمتلفــة، وتطويــر قــدرات الطلبــة يف األعــامل املرحيــة التــي 
ختــدم العمليــة التعليميــة، وإرشاكهــم يف اختــاذ بعــض القــرارات. ولتحقيــق ذلــك تــم حتســن البيئــة الداخليــة 
للصفــوف واخلارجيــة للمدرســة، والتشــبيك مــع املؤسســات الداعمــة واملجتمــع املحــيل، ومــن أهــم املخرجات 
الرتاجــع يف نســبة غيــاب الطــالب وتقويــة عالقتهــم باهليئــة التدريســية واإلدارة، وبــروز قــدرات جديــدة هلــم 

يف جمــال  املــرح.
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عنوان املشروع : حوسبة منهاج اجلغرافيا للصفوف )١١-١٢(
حنان حممود حممد معايل اسم املدير/ة

ب.مزارع النوباين وعارورة الثانوية اسم املدرسة
توظيف التكنولوجيا يف عمليتي التعليم والتعلم احملور

رام اهلل املديرية
التكنولوجيا يف اإلدارة والتعليم الهدف

امللخص
ــة،  ــة التعلمي ــة التعليمي ــن العملي ــت لتحس ــوب واالنرتن ــا احلاس ــتثامر تكنولوجي ــروع إىل اس ــدف امل ه
واســتفاد املــروع مــن إمكانيــات املدرســة مــن أجهــزة  وكــوادر بريــة مــن معلمــن وطلبــة ووضعــت خطــة 
تضمنــت حتســن اجتاهــات املعلــامت وتدريبهــن عــى توظيــف التكنولوجيــا، وتوظيــف املشــاريع الرياديــة يف 
املدرســة خلدمــة هــذا اهلــدف، متــت حوســبة منهــاج اجلغرافيــا 11 - 12  كامــاًل ومالحظــة أثــر توظيفــه عــى 
ــى  ــة ع ــت التجرب ــا، وعمم ــر إجيابي ــث كان األث ــاركتهم، حي ــة ومش ــتمتاعهم باحلص ــالب واس ــل الط حتصي

مــواد أخــرى.

عنوان املشروع : تفعيل التكنولوجيا يف قراءة اللغة العربية للصف الثالث
رائدة أمحد خرض عبد احلميد اسم املدير/ة

ذكور صالح الدين الدنيا اسم املدرسة
توظيف التكنولوجيا يف اإلدارة والتعليم احملور

ضواحي القدس املديرية
ـــي  ـــم التكنولوج ـــة التعلي ـــدى فاعلي ـــن م ـــف ع الكش
ـــث األســـايس  ـــع مســـتوى طـــالب الصـــف الثال يف رف

ـــراءة يف الق

الهدف

امللخص
ــف 3  ــالب الص ــتوى ط ــع مس ــي يف رف ــم التكنولوج ــة التعلي ــة فاعلي ــن درج ــف ع ــروع إىل الكش ــدف امل ه
األســايس يف القــراءة،  فوظفــت التكنولوجيــا يف تعليــم القــراءة لطــالب الصــف الثالــث، وتــم حضــور حصــص 
صفيــة مــن اإلدارة ومالحظــة معلمــة اللغــة العربيــة، وأجريــت مقابــالت مــع الطــالب واملعلمــن حــول أثــر 
ــر أداء  ــرة نتيجــة مالحظاهتــا بتطوي ــة، وأوصــت املدي ــج إجيابي ــت النتائ ــم القــراءة، وكان ــا عــى تعل التكنولوجي
املعلمــن مــن خــالل تدريبهــم عــى مهــارات تصميــم التعليــم وكيفيــة التخطيــط للعمليــة التعليميــة، وتوظيــف 

التكنولوجيــا يف التعليــم.
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عنوان املشروع : توظيف كائنات التعلم يف تعليم الرياضيات للصف اخلامس
رامي عبد الرمحن اسامعيل الرحمي اسم املدير/ة

ذكور عن منجد االساسية  اسم املدرسة
توظيف التكنولوجيا يف اإلدارة والتعليم احملور

رام اهلل املديرية
حتســـن تعليـــم الرياضيـــات وتعلمـــه مـــن خـــالل 

توظيـــف كائنـــات التعلـــم يف التعليـــم.
الهدف

امللخص
هــدف املــروع إىل توظيــف التكنولوجيــا بطريقــة مدروســة مــن خــالل إســرتاتيجية تربويــة لتعليــم الرياضيــات 
لتعميــق فهــم طــالب الصــف اخلامــس ملــادة اهلندســة يف الرياضيــات وربطهــا باحليــاة، حيــث تعــاون معلمــو 
الرياضيــات والتكنولوجيــا لتطويــر خطــط تربويــة لتعليــم الرياضيــات مــن خــالل توظيــف مــا يســمى بكائنــات 
ــق  ــة لتحقي ــطة تربوي ــن أنش ــتخدم ضم ــم تس ــادر تعل ــي)2013( مص ــد الوطن ــا املعه ــام عرفه ــي ك ــم وه التعل
أهــداف تعليميــة مــن خــالل إســرتاتيجية تربويــة. وقــد أظهــر املــروع حتســنا ملحوظــًا يف حتصيــل الطالبــات 

يف مــادة الرياضــات.

عنوان املشروع : برملان طالبي
رنا سعيد حممود أبو عامر اسم املدير/ة

مدرسة بنات عن يرود الثانوية اسم املدرسة
البيئة املدرسية احملور

رام اهلل املديرية
ــات  ــة لطالبـ ــارات االجتامعيـ ــض املهـ ــز بعـ تعزيـ

ــا ــوف العليـ الصفـ
الهدف

امللخص
هــدف املــروع إىل تعزيــز بعــض املهــارات االجتامعيــة لطالبــات الصفــوف العليــا ) التاســع، العــارش، احلــادي 
ــات،  ــرة املدرســة ومعلــامت وطالب ــان طــاليب مكــون مــن مدي عــر(، وإظهــار إبداعاهتــن عــر تشــكيل برمل
قــادر عــى حتقيــق انجــازات خــالل العــام الــدرايس مــن  تفعيــل الثقافــة املجتمعيــة لــدى الطالبات، واســتغالل 
ــاطات  ــف نش ــة بمختل ــاركة فعال ــان مش ــن الرمل ــج ع ــة. نت ــل املدرس ــة داخ ــة املتاح ــة واملادي ــوارد البري امل
املدرســة، ونقــل وجهــات نظــر طالبــات املدرســة مــن خــالل صنــدوق االقرتاحــات الــذي أنشــأه الرملــان، 
ــتمرار  ــن يف اس ــن رغبته ــاركات وأبدي ــات املش ــض الطالب ــة بع ــت مقابل ــد مت ــية، وق ــان املدرس ــل اللج وتفعي

املــروع.
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عنوان املشروع : متعة التعلم االلكتروني يف اللغة العربية
آمال عادل طاهر جابر اسم املدير/ة

بنات نزلة عيسى الثانوية اسم املدرسة
التكنولوجيا يف التعليم والتعلم احملور

طولكرم املديرية
ـــم  ـــوب يف التعلي ـــف احلاس ـــروع إىل توظي ـــدف امل هي

ـــدروس. ـــض ال ـــبة بع ـــالل حوس ـــن خ م
الهدف

امللخص
ركــز املــروع عــى  فكــرة توظيــف احلاســوب يف التعليــم مــن خــالل حوســبة بعــض الــدروس ملــواد تعليميــة 
ــة متمركــزة حــول املعلــم إىل  ــم مــن عملي ــة التعلي ــة بفروعهــا، واالنتقــال بعملي خمتلفــة وال ســيام اللغــة العربي
عمليــة متمركــزة حــول املتعلــم، وجــاء اختيــار اللغــة العربيــة كوهنــا اللغــة األساســية لفهــم وتعلــم باقــي املــواد 
الدراســية. وكانــت مــن نتائــج تطبيــق املــروع اســتمتاع الطالبــات أثنــاء احلصــص مــا انعكــس إجيابيــا عــى 

حتصيلهــن يف اللغــة العربيــة.

عنوان املشروع : تفعيل احلاسوب يف عملية التعليم  والتعلم
سحر عثامن عبد املحسن العزة اسم املدير/ة

بنات إشبيلية االساسية اسم املدرسة
توظيف التكنولوجيا يف اإلدارة والتعليم احملور

طولكرم املديرية
ـــوب  ـــتخدام احلاس ـــه اس ـــذي يلعب ـــدور ال ـــّرف ال تع

ـــم ـــم والتعل ـــي التعلي يف عمليت
الهدف

امللخص
هــدف هــذا املــروع إىل تعــّرف دور اســتخدام احلاســوب يف عمليتــي التعليــم والتعلــم، ولتحقيــق اهلــدف تــم 
ــذ حصــص حموســبة للصــف الســادس  ــور بوينــت( وتنفي ــة باســتخدام برنامــج ) ب ــم حصــص نموذجي تصمي
االســايس)أ( ملــادة اللغــة العربيــة ومقارنــة ادائهــم بطــالب الشــعبة )ب( حيــث درســت بالطريقــة االعتياديــة.  

وجــد أن حتصيــل
ــك  ــة.  وبذل ــة التقليدي ــها بالطريق ــم تدريس ــي ت ــة الت ــة باملجموع ــى مقارن ــة أع ــة التجريبي ــات املجموع  طالب

ــوع. ــن موض ــر م ــف وأكث ــن ص ــر م ــى أكث ــروع ع ــم امل ــة تعمي ــت الباحث أوص
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عنوان املشروع : مشروع أثر البيئة املدرسية يف االنضباط املدرسي
منيف حممد اسامعيل مجعة اسم املدير/ة
مدرسة ذكور بلعا الثانوية اسم املدرسة

البيئة املدرسية احملور
طولكرم املديرية

ــدريس  ــاط املـ ــز االنضبـ ــروع اىل تعزيـ ــدف املـ هيـ
مـــن خـــالل حتســـن البيئـــة املدرســـية

الهدف

امللخص
تنــاول املــروع أثــر االنســجام بــن اهليئتــن التدريســية واإلداريــة وحســن توزيــع األدوار وفــق أســس ختصصية 
مهنيــة عادلــة وتوفــر اإلمكانيــات املاديــة يف املدرســة يف االنضبــاط املــدريس يف ظــل واقــع تشــكو فيــه  كثــر مــن 
املــدارس وخصوصــا الثانويــة منهــا مــن عــدم االنضبــاط والعنــف املتبــادل بــن املعلمــن والطــالب. لوحــظ 
بعــد تطبيــق املــروع تــدين مســتويات العنــف بــن الطــالب وبــن الطلبــة واملعلمــن وهــو مــا كانــت لــه نتائــج 

اجيابيــة عــى حتســن حتصيــل الطلبــة

عنوان املشروع : دور األنشطة املساندة يف تطوير أداء الطلبة معرفياً ومهاريًا وقيميًا
ردينة عبد احلميد حممود حساسنة اسم املدير/ة

تعليم وتعلم احملور / املجال
بنات العبيدية الثانوية اسم املدرسة

بيت حلم املديرية
رفـــع مســـتوى حتصيـــل طالبـــات الصـــف احلـــادي 
وزيـــادة  واالقتصـــاد  اإلدارة  مبحـــث  يف  عـــر 

ــوه ــن نحـ دافعيتهـ

الهدف

امللخص
عندمــا يشــعر الطالــب بحــرة وملــل يف حصــة مليئــة باملجــردات واملصطلحــات الصعبــة، يدفــع ذلــك املهتمــن 
ــة،  ــادة الدافعي ــة وزي ــداف التعليمي ــق األه ــب لتحقي ــرد والصع ــال املج ــر إيص ــدة لتيس ــول ع ــر يف حل بالتفك
ــف  ــروع توظي ــرة امل ــت فك ــاد، فكان ــث االدارة واالقتص ــف 11 يف مبح ــات الص ــه طالب ــا واجهت ــذا م وه
ــارف  ــن للمع ــن فهمه ــات أن يعمق ــتطاعت الطالب ــكلة. فاس ــذه املش ــى ه ــب ع ــة للتغل ــطة الالصفي األنش
ــي  ــع مهن ــة كمجتم ــامت املدرس ــا معل ــاركت فيه ــاطات ش ــت نش ــا صمم ــة عندم ــارات حياتي ــا كمه وتوظيفه
متكامــل والطالبــات مــن خــالل التعلــم باألقــران واملشــاريع وأوليــاء األمــور لرعايتهــم للنشــاطات ودعمهــا 
ــات،  ــل وغــّر مــن اجتــاه الطالب ــع مــن مســتوى التحصي ــم فعــال رف ــا ُأحــدث مــن خالهلــا تعل ــا ومعنوي مادي
ومــن أبــرز التوصيــات تعميــم التجربــة عــى مباحــث أخــرى  تكثــر فيهــا املفاهيــم املجــردة كالفيزيــاء والكيميــاء
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عنوان املشروع : تفعيل غرفة األنشطة يف حتسني مهارات الطلبة الفنية 
والرياضية

اياد نظمي عبد القادر العيل اسم املدير/ة
احلاجة نظمية داوود األساسية العليا للبنن اسم املدرسة

البيئة املدرسية احملور
طولكرم املديرية

جتهيز قاعة نشاطات ملامرسة األنشطة املدرسية الهدف
امللخص

ــة يف  ــة والفني ــطة الرياضي ــة األنش ــع ملامرس ــرت مرب ــاحتها 100 م ــة مس ــز قاع ــى جتهي ــروع ع ــرة امل ــوم فك تق
املدرســة الســتيعاب مجيــع الطلبــة فيهــا حســب الرنامــج املــدريس حيــث تســتوعب هــذه الغرفــة أكثــر مــن 50 

ــا يف وقــت واحــد، وقــد زودت القاعــة بكافــة املســتلزمات ملامرســة األنشــطة. طالب

عنوان املشروع : حوسبة الدروس التعليمية يف مادة العلوم للصف التاسع ودورها 
يف حتسني مستوى التحصيل العلمي وإثارة الدافعية

تغريد إبراهيم سالمة الديك اسم املدير/ة
بنات حبلة الثانوية اسم املدرسة

تفعيل التكنولوجيا يف التعليم والتعلم احملور
قلقيلية املديرية

تطبيـــق حوســـبة الـــدروس التعليميـــة يف مـــادة 
ـــارة  ـــك يف إث ـــان دور ذل ـــع،  وبي ـــف التاس ـــوم للص العل
ـــي. ـــن العلم ـــامت وحتصيله ـــة املتعل ـــتمرارية دافعي واس

الهدف

امللخص
ــك  ــان دور ذل ــع  وبي ــف التاس ــوم للص ــادة العل ــة يف م ــدروس التعليمي ــبة ال ــق حوس ــروع إىل تطبي ــدف امل ه
ــر  ــة أث ــة ملعرف ــذ دراس ــم وتنفي ــم تصمي ــي، وت ــن العلم ــامت وحتصيله ــة املتعل ــتمرارية دافعي ــارة واس يف إث
تطبيــق حوســبة الــدروس التعليميــة يف مــادة العلــوم للصــف التاســع،  ودور ذلــك يف إثــارة دافعيــة املتعلــامت 
وحتصيلهــن العلمــي، وتعــّرف املعوقــات التــي تواجــه معلــامت العلــوم للصــف التاســع عنــد تنفيــذ حوســبة 
الــدروس التعليميــة وبنــاء عــى ذلــك تــم عمــل خطــة اجرائيــة ونفــذت فتــم حوســبة مــادة العلــوم للصــف 
ــى  ــام ع ــدريس وإن ــتوى امل ــى املس ــط ع ــس فق ــات لي ــل الطالب ــتوى حتصي ــن مس ــك حتس ــة لذل ــع ونتيج التاس

ــدة. ــات املوح ــة يف االمتحان ــتوى املديري مس
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عنوان املشروع : املدرسة صديقة ذوي االحتياجات اخلاصة
حممد درويش ذيب الري اسم املدير/ة

مدرسة خالد بن سعيد األساسية اسم املدرسة
البيئة املدرسية احملور

طولكرم املديرية
تزويـــد الطلبـــة ذوي اإلعاقـــة الســـمعية بســـامعات 

ـــة. طبي
الهدف

امللخص
فكــرة املــروع تتمثــل يف اســتقبال وفــد طبــي أمريكــي بشــكل دوري للقيــام بنشــاط ســمعي هيــدف إىل تزويــد 
ذوي االحتياجــات الســمعية مــن طلبــة املدرســة واملحافظــة بســامعات جمانيــة بحيــث يتــم إجــراء الفحوصــات 
الالزمــة للمســتفيد قبــل إعطائــه الســامعات املناســبة، ومــن خــالل املــروع تــم جتهيــز املدرســة لتصبــح قــادرة 
ــن جيــرون الفحــص الســمعي. والكشــف عــن  ــن الذي ــة واملواطن ــرة مــن الطلب عــى اســتيعاب األعــداد الكب

حــاالت الضعــف الســمعي وإجيــاد أدوات وعالجــات مناســبة

عنوان املشروع : أثر املتابعة الدائمة على بعض السلوكات السلبية لدى عينة من 
طالبات مدرسة بنات روابي القدس

رحاب داود حممد شختور اسم املدير/ة
بنات روايب القدس الثانوية اسم املدرسة

البيئة املدرسية احملور
بيت حلم املديرية

احلد من املشكالت السلوكية واالجتامعية الهدف
امللخص

لــكل ســلوك مســببات، والســلوكات غــر املقبولــة والســلبية لــدى الطلبــة ناجتــة عــن مشــكالت عــّدة، وهــذا 
مــا تناولتــه فكــرة املــروع يف البحــث يف مســببات الســلوكات الســلبية لــدى عينــة مــن الطالبــات مــن خــالل 
عمــل تشــاركي داخــيل وخارجــي ملعاجلــة بعضهــا واحلــد مــن األخــرى اعتــامدا عــى نقــاط القــوة والضعــف 

لــدى كل حالــة وأثــر التدخــالت عــى التحصيــل واالنضبــاط والعالقــات
كان مــن أبــرز النتائــج والتــي ارتبطــت بمشــكالت املــروع وأهدافــه  التحســن الواضــح يف ســلوك الطالبــات 
خاصــة فيــام يتعلــق بظاهــرة التأخــر الصباحــي والتغيــب عــن املدرســة  بنســبة 100% باســتثناء حالتــن متعلقــة 
باملــرض مــن خــالل تقريــر طبــي مصــدق والوفــاة لقريــب مبــارش، وانخفــاض نســبة الســلوكات الســلبية لــدى 

80% مــن العينــة املســتهدفة.
ومــن أبــرز التوصيات:اعتبــار كل طالبــة حالــة خاصــة بحاجــة لتحليــل جيــب الســامع هلــا، والتعــرف إىل ظروفها 

وأســباب ترفاهتــا لوضــع اخلطــة العالجيــة املناســبة هلا.
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عنوان املشروع : دور العالقات االجتماعية يف حتسني البيئة املدرسية
أمحد حسن عبد احلميد احلروب اسم املدير/ة

العالقات اسم املدرسة
ذكور دير سامت الثانوية املديرية

جنوب اخلليل احملور
توفر بيئة تعليمية صحية مادية آمنة الهدف

امللخص
» نحــو بيئــة تعليميــة آمنــة« رؤيــة بنيــت مــن خــالل تقييــم ذايت وحتليــل بيئــي ألداء املدرســة نفــّذه املعلمــون 
والطلبــة واألهــايل، ووظــف يف بنــاء وتنفيــذ خطــة تطويريــة مشــرتكة ركــزت يف أولوياهتــا عــى البيئــة املدرســية 
والعالقــات اخلارجيــة ومتابعــة أثــر ذلــك عــى حتســن ســلوك الطلبــة وانضباطهــم ، وحتصيلهــم،  ودافعيتهــم 
نحــو التعلــم، ونشــاطات التشــبيك، و كان مــن أبــرز النتائــج زيــادة العمــل التشــاركي مــع أفــراد املجتمــع وبنــاء 
ــر مرافــق املدرســة) مــدرج اســمنتي ومظــالت  ــة تناســب احتياجــات أبنائهــم، وتطوي خطــة مدرســية تطويري
ــات وحــاالت العنــف، وارتفــاع  ــاب واالصاب ومــراوح وســتائر وتوســيع الســاحات(، وانخفــاض نســبة الغي
ــات التــي ســيعممها يف مدرســته اســتثامر مرافــق املدرســة يف حتســن التحصيــل  نســبة التحصيل.ومــن التوصي

جلميــع املباحــث للصفــوف مجيعهــا.

عنوان املشروع : مدرسة آمنة جاذبة
يونس عبد الواحد يوسف ابو ربيع اسم املدير/ة

ذكور ارتاح االساسية اسم املدرسة
البيئة املدرسية احملور

طولكرم املديرية
اجياد بيئة مدرسية آمنة و جاذبة للطلبة الهدف

امللخص
يقــوم املــروع – عــى تأهيــل – بيئــة مدرســية جاذبــة، وآمنــة للطــالب، حيــث أن الطــالب مــن الفئــة العمريــة 
األساســية ) 6 – 12 (، وهــذه  فئــة تتطلــب بنــاء بيئــة فاعلــة، وحركيــة، وجاذبــة.  علــام أن الطــالب يعيشــون يف 
منطقــة قريبــة مــن جــدار الفصــل العنــري، وإنشــاء مواقــع – دافعــة – شــعارات، ألــوان، دهانــات ، وتغيــر 
ــر  ــك توف ــة لذل ــة. ونتيج ــادر يف املدرس ــة للمص ــاء غرف ــارب، وإنش ــة واملش ــدات الصحي ــة للوح ــة التحتي البني

للطلبــة مســاحة ملامرســة نشــاطاهتم ممــا انعكــس عــى اســتمتاعهم يف املدرســة وعــزز لدهيــم االنتــامء هلــا.
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عنوان املشروع:  بيئة جذابة
مرفت جودت ابراهيم حسونة اسم املدير/ة

حممد عيل املحتسب الثانوية للبنات اسم املدرسة
البيئة املدرسية احملور

اخلليل املديرية
توفر بيئة مدرسية جاذبة ونظيفة للطالبات الهدف

امللخص
هــدف املــروع توفــر مــكان ممتــع جيــذب الطالبــات إليــه وحيمــي املــدارس املجــاورة مــن التشــويش عليهــا 
ــد  ــى مقاع ــوي ع ــة حتت ــة يف املدرس ــر حديق ــروع يوف ــيارات، فامل ــر الس ــة خلط ــات املدرس ــرض طالب وال يع
جاذبــة مرحيــة، وجــدار عليــه ورســومات مجيلــة تشــعر بالراحــة وأرضيــة مغطــاة بالعشــب وحاويــات حــول 
الطــاوالت جذابــة بالقــرب مــن املقصــف لتجلــس فيــه الطالــب. ســاهم املــروع يف مشــاركة كل مــن املعلــم 
واملجتمــع املحــيل والطالــب يف دراســة واقــع املدرســة، وإعــداد اخلطــة املدرســية واكتشــاف مهــارات وإبداعــات 
عــدة لــدى الطالبــات وتنميتهــا، كــام أوجــد املــروع عالقــة مميــزة بــن املديــر وكل مــن املعلــامت والطالبــات، 

مــا عــزز قيمــة النظافــة واالنتــامء عنــد الطالبــات جتــاه املدرســة.

عنوان املشروع : هيا نتواصل باإلجنليزية
يرى صدقي حامد سليامن اسم املدير/ة

كفر صور األساسية املختلطة اسم املدرسة
التعليم والتعلم احملور

طولكرم املديرية
اللغـــة  يف  املقـــروء  وفهـــم  املحادثـــة  مهـــارة 

الســـادس الصـــف  لطالبـــات  اإلنجليزيـــة 
الهدف

امللخص
ــن  ــادس م ــف الس ــات الص ــروء لطالب ــم املق ــة وفه ــارة املحادث ــة مه ــول تنمي ــروع ح ــداف امل ــورت أه متح
ــاليب  ــتخدام أس ــى اس ــم ع ــة وحثه ــة االنجليزي ــامت اللغ ــة معل ــاس، بمتابع ــة للقي ــراءات قابل ــالل إج خ
جديــدة يف التعليــم بشــكل زاد مــن  وعيهــن واســتخدامهن طرائــق تدريــس متنوعــة حديثــة وحمــورة التعليــم 

حــول املتعلــم.
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عنوان املشروع : دور إدارة العالقات الداخلية واخلارجية يف دعم املدرسة، وأثر ذلك على التحصيل
حسن حممود حممد الدويك اسم املدير/ة

ذكور العرقوب االساسية اسم املدرسة
بيت حلم املديرية

العالقات احملور
حتويـــل الغـــرف الصفيـــة إىل غـــرف مصـــادر تســـاهم يف 
ـــة ـــة والداخلي ـــات اخلارجي ـــل العالق ـــل وتفعي ـــن التحصي حتس

الهدف

امللخص
تعــد إدارة العالقــات الداخليــة واخلارجيــة ركيــزة مــن ركائــز نجــاح املدرســة بــكل مكوناهتــا، ومــن هنــا جــاءت 
فكــرة املــروع يف الســعي اىل تعزيــز العالقــات عــر حتويــل الصــف إىل غرفــة مصــادر مصغــرة وبيــان أثــر ذلــك عى 
الطــالب مــن خــالل قيــاس مــدى اســتثامرهم لوقــت احلصــة وحتســن مســتوى حتصيلهــم وكان الصــف الثالــث 
ــة  ــرى جتريبي ــة وأخ ــة ضابط ــى عين ــرة ع ــت الفك ــث طبق ــتهدفة حي ــة املس ــات الفئ ــث الرياضي ــايس يف مبح األس
ــوب.  ــه احلاس ــف في ــذي وظ ــس ال ــلوب التدري ــك اىل أس ــزي ذل ــة وع ــة التجريبي ــح العين ــج لصال ــت النتائ وكان

وكانــت أبــرز التوصيــات تعميــم فكــرة توظيــف احلاســوب يف احلصــة الصفيــة  عــى املباحــث األخــرى.

عنوان املشروع : توظيف احلديقة املدرسية يف إثراء املنهاج ملبحثي العلوم العامة 
والعلوم االجتماعية للصفوف ١-6

هيام خليل موسى أبو مفرح اسم املدير/ة
احلرية األساسية املختلطة اسم املدرسة

بيت حلم املديرية
تعليم وتعلم احملور

ــاج،  ــراء املنهـ ــية يف إثـ ــة املدرسـ ــف احلديقـ توظيـ
وتعزيـــز العالقـــات الداخليـــة واخلارجيـــة

الهدف

امللخص
ــاء  ــوس وإغن ــرد إىل املحس ــن املج ــة م ــل الطلب ــم ونق ــن التعلي ــية يف حتس ــة املدرس ــتثامر احلديق ــتطاعتنا اس باس
معارفهــم وتطويــر مهاراهتــم، وهــذا مــا متحــورت حولــه فكــرة املــروع مــن حتليــل ملحتــوى مبحثــي العلــوم 
ــا  ــادة فهمه ــة لزي ــف احلديق ــن توظي ــي يمك ــارات الت ــارف وامله ــد املع ــة ورص ــوم االجتامعي ــة والعل العام
ــامت  ــة معل ــادة دافعي ــكات، وزي ــى املمتل ــم ع ــم وحمافظته ــة وعالقاهت ــل الطلب ــى حتصي ــك ع ــكاس ذل وانع

ــعة ــات واس ــة والعالق ــج ممتع ــة واملناه ــة جن ــدت احلديق ــرة  فغ ــر الفك ــرى لتطوي ــث األخ املباح
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عنوان املشروع : أثر استخدام احلاسوب التعليمي على حتصيل طلبة الصف 
العاشر يف الهندسة الفضائية واجتاهاتهم نحوها

خالد يونس سلامن عيسى اسم املدير/ة
ذكور الفوار الثانوية اسم املدرسة

جنوب اخلليل املديرية
تعليم وتعلم احملور

ـــبة  ـــع نس ـــم يرف ـــول املتعل ـــز ح ـــم متمرك ـــو تعل  نح
ـــم ـــة املتعل ـــن دافعي ـــد م ـــل ويزي التحصي

الهدف

امللخص
ــدر  ــؤدي إىل ه ــذا ي ــإن ه ــية ف ــدات الدراس ــض الوح ــة بع ــن صعوب ــبقا ع ــّورا مس ــة تص ــك الطلب ــا يمتل عندم
ــن  ــل م ــة تأم ــتدعي وقف ــر يس ــذا األم ــم، وه ــب يف التعل ــق كل طال ــدان ح ــم وفق ــد املعل ــة وجه ــت احلص وق
مديــر املدرســة ومعلــم املبحــث، يتخــذان بعدهــا إجــراءات وقائيــة وعالجيــة ويدخــالن اجلديــد يف التعليــم مــن 
ــل   ــر ذلــك عــى التحصي ــان أث ــم وبي حاســوب وتعلــم تكامــيل وتعلــم باألقــران، ويغــران مــن أســاليب التقيي

ــات. واالجتاه

عنوان املشروع : الصحفي الصغير ودوره يف تعزيز حقوق الطفل
وليد خالد حممود اجلعافرة اسم املدير/ة

ترقوميا الثانوية للبنن اسم املدرسة
اخلليل املديرية

البيئة املدرسية احملور
متنيـــة املهـــارات القياديـــة لـــدى عينـــة مـــن طلبـــة 

املدرســـة
الهدف

امللخص
تعــزز اإلذاعــة الصباحيــة مهــارات عــدة، وهــي منــر احلــق يف املدرســة، ولكــن هــل تناســب مجيــع االحتياجات 
والقــدرات وتصــل للطلبــة مجيعهــم ؟ وكيــف ســيرك مديــر املدرســة عــددًا أكــر مــن الطلبــة؟ وكيــف ســيصل 
إىل حاجــات طلبتــه لتعزيــز حقوقهــم يف بيئــة تعليميــة؟ الصحفــي الباحــث عــن احلقائــق الفكــرة التــي ســتوظف 
ــاء أدوات للتحــري  ولكــن يلزمهــا تدريــب الطلبــة عــى مهــارات قياديــة عديــدة وعــى مهــارات البحــث وبن
ومجــع البيانــات مــن الفئــات املســتهدفة، والتوجــه للجهــات املعنيــة حلــل املشــكالت وكانــت مشــكلة األمــن 

الغذائــي يف املدرســة يف ســلم األولويــات.
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عنوان املشروع :أنا نحولة مثقفة
دالل عيسى حممد العدرة اسم املدير/ة

بنات حليمة السعدية األساسية اسم املدرسة
جنوب اخلليل املديرية

تعليم وتعلم احملور
تنميـــة الـــذكاء اللغـــوي لـــدى طالبـــات الصـــف 

ــايس ــن األسـ الثامـ
الهدف

امللخص
ــا، فهــو  ــة لــدى العديــد مــن طلبتن اللغــة وســيلة قيمــة للتعلــم واالتصــال، والــذكاء اللغــوي بحاجــة إىل تنمي

ــة، فكيــف ســننمي هــذه املهــارة وهــذا الــذكاء؟ ــة واعتــره البعــض مهــارة قيادي مهــارة اجتامعي
ــر ذلــك عــى جمموعــة مــن املهــارات  ــة وقاســت أث ــة الثقافي ــة بمصادرهــا واملجل لقــد وظفــت املدرســة املكتب

ــدة. ــج جي ــت النتائ ــة، وكان ــطة الثقافي ــاركة يف األنش ــر، واملش ــة التقاري ــارة كتاب ــى مه ــة وع االجتامعي

عنوان املشروع : توظيف احلاســــــوب يف تنمية مهارات الكتابة اإلبداعية لدى 
طلبة الصف اخلامس األســــاسي

أمحد حممود أمحد نجاجرة اسم املدير/ة
ذكور عكا االساسية اسم املدرسة

بيت حلم املديرية
التكنولوجيا يف اإلدارة والتعليم احملور

ــا  ــر العليـ ــارات التفكـ ــة يف مهـ ــر أداء الطلبـ تطويـ
بتوفـــر احتياجاتـــه  اإلثرائيـــة،  وتلبيـــة رغباتـــه 
اإلرشـــادية  يف تنظيـــم بعـــض املتطلبـــات الكتابيـــة

الهدف

امللخص
هــدف املــروع تطويــر أداء الطلبــة يف مهــارات التفكــر العليــا، وإكســاهبم بعــض املهــارات التــي متكنهــم  مــن 
تعزيــز قدراهتــم الكتابيــة والتعبريــة؛ إذ يفتقــر الطلبــة اىل مهــارات كثــرة يف التعبــر واخليــال والتصــور والربــط  
ــر  ــروع لتطوي ــاء امل ــوي، فج ــي واللغ ــذكاء اللفظ ــة بال ــة واللفظي ــارات الكتابي ــط امله ــرة وترتب ــة املع والكتاب
ــج  ــة الصــف اخلامــس األســايس، وجــاءت نتائ ــة مــن خــالل توظيــف احلاســوب لــدى طلب املهــارات الكتابي

املــروع مبــرة يف تنميــة املهــارات اإلبداعيــة الكتابيــة وتنميــة الــذكاء اللغــوي لــدى الطلبــة.
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عنوان املشروع : أثر استخدام برنامج محوسب يف اكتساب طلبة الصف الرابع 
األساسي مهارات اللغة العربية

دياال حممد رفعت مجيل بايل اسم املدير/ة
السيدة هاجر األساسية للبنات اسم املدرسة

اخلليل املديرية
التعليم والتعلم احملور

ـــات  ـــدى طالب ـــالء ل ـــراءة واإلم ـــف الق ـــة ضع معاجل
ـــايس ـــع األس ـــف الراب الص

الهدف

امللخص
تــرز مشــكالت أكاديميــة عنــد الطلبــة حتــول دون الوصــول إىل خمرجــات التعلــم  املرغــوب هبــا، فيدفــع ذلــك 
املســؤولن إىل البحــث يف األســباب ليســتفروا مــن الطلبــة ومــن املعلمــن  وليفكــروا معــا يف وضــع احللــول ، 
وكان أحدهــا توظيــف درس حموســب كإســرتاتيجية جديــدة تســتخدم مــع هــذا الصــف، وأشــارت النتائــج إىل 

ارتفــاع نســبة املهــارات املكتســبة وزيــادة النشــاط الصفــي والدافعيــة.

عنوان املشروع : دور احلديقة املدرسية يف حتويل املعرفة إلى تطبيق عملي، وأثر 
ذلك على رفع مستوى دافعية الطالبات

فوزية حممود أمحد أبو عيل اسم املدير/ة
بنات اخللفاء الراشدين االساسية اسم املدرسة

البيئة املدرسية احملور/ املجال
بيت حلم املديرية

ـــة،  ـــة للمدرس ـــامء الطلب ـــة انت ـــية لتقوي ـــة املدرس ـــن البيئ حتس
والالصّفيـــة  الصّفيـــة  املدرســـية  األنشـــطة  وتفعيـــل 

ومشـــاركة الطلبـــة فيهـــا هبـــدف حتســـن التعليـــم .

الهدف

امللخص
تقــوم فكــرة املــروع عــى اجيــاد بيئــة مدرســية حمفــزة تزيــد مــن فــرص التعلــم وكان اوىل االهتاممــات اجيــاد 
حديقــة مدرســية توظــف يف تعزيــز املفاهيــم واملهــارات ملباحــث الرياضيــات والعلــوم والتكنولوجيــا، وتزيــد 
ــن  ــف م ــاركي والتخفي ــل التش ــة والعم ــزز الدافعي ــة لتع ــة والالصفي ــطة الصفي ــاركة يف األنش ــرص املش ــن ف م
الضغوطــات النفســية واملشــكالت الســلوكية. وكانــت أبــرز النتائــج حديقــة مدرســية مجيلــة مرتبطــة بــام تعلمتــه 
الطالبــات مــن معــارف ومهــارات وزيــادة نســبة الدافعيــة لــدى الطالبــات وعالقــات قويــة مــع املجتمــع املحيل.
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عنوان املشروع : مدرستي جنتي
ملا عبد اللطيف سعيد عدوان اسم املدير/ة

إماتن األساسية املختلطة اسم املدرسة
قلقيلية املديرية

البيئة املدرسية احملور
ـــى  ـــدة ع ـــية اجلدي ـــة املدرس ـــر البيئ ـــدى تأث ـــان م بي

الطـــالب 
الهدف

امللخص
ــن  ــة طابق ــد إضاف ــة بع ــية املختلط ــن األساس ــة إمات ــد يف مدرس ــع اجلدي ــة الوض ــروع دراس ــذا امل ــاول ه يتن
ــدة  ــية اجلدي ــة املدرس ــر البيئ ــدى تأث ــان م ــا، وبي ــية وحديقته ــاحة املدرس ــى الس ــالت ع ــراء تعدي ــا، وإج فيه
ــث  ــتخدام أدوات بح ــم اس ــم، وت ــابق والقائ ــن الس ــن الوضع ــة ب ــذه الدراس ــارن ه ــث تق ــالب  حي ــى الط ع
إجرائــي اســتند إىل مقابلــة مــع الطــالب والطالبــات، واســتبانة تــم توزيعهــا عــى أعضــاء اهليئــة التدريســية.ويف 
هنايــة الدراســة تــم التوصــل إىل النتائــج املرجــوة التــي أشــارت اىل وجــود عالقــة إجيابيــة بــن التغــر يف البيئــة 

ــل. ــة مــع األنشــطة املختلفــة وحتســن التحصي املدرســية وتفاعــل الطلب

عنوان املشروع : املوقع اإللكتروني ملدرسة ذكور سلفيت األساسية
)sama-salf.ps(

عمر سعيد عبد اجلبار قزق اسم املدير/ة
ذكور سلفيت األساسية اسم املدرسة

توظيف التكنولوجيا يف التعليم والتعلم املديرية
سلفيت احملور

رفـــع مســـتوى االتصـــال والتواصـــل مـــع أوليـــاء 
أمـــور الطلبـــة.

الهدف

امللخص
إنشــاء موقــع إلكــرتوين للمدرســة يتــم مــن خاللــه رفــع مســتوى االتصــال والتواصــل مــع أوليــاء أمــور الطلبة؛ 
ــة عــر  ــد يتعلــق باملدرســة والطلب ــكل جدي ــم تزويدهــم ب ــق بأبنائهــم، حيــث يت ــا يتعل إلطالعهــم عــى كل م
الريــط االخبــاري للموقــع مثــل أوراق عمــل دوريــة لــكل امتحــان، واالمتحانــات حــال تأديتهــا، ورســائل 
شــهرية لــكل ويل أمــر عــن وضــع ابنــه التعليمــي والســلوكي،و قــد كان لالجيــراءات املتبنــاة يف املــرورع أثــر 

عــى مــدى جتــارب أوليــاء األمــور، وزيــادة تواصلهــم مــع املدرســة.
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عنوان املشروع : توظيف التكنولوجيا يف تعلم وتعليم اللغة االجنليزية من األول 
الى الرابع.

سوسن رضا سامل عبد اهلل اسم املدير/ة
الزاوية األساسية املختلطة اسم املدرسة

توظيف التكنولوجيا يف التعليم والتعلم املديرية
سلفيت احملور

ــة التعلـــم للطـــالب مـــن الصـــف  حتســـن نوعيـ
األول األســـايس اىل الرابـــع األســـايس يف مـــادة 
ــائل  ــتخدام أدوات ووسـ ــة باسـ ــة االنجليزيـ اللغـ

التكنولوجيـــا.

الهدف

امللخص
تأهيــل معلــامت اللغــة االنجليزيــة مــن الصــف 1-4 أســايس الســتخدام التكنولوجيــا يف التعليــم، واإلفــادة يف 
صنــع وســائل تربويــة هادفــة تثــري املنهــاج وتعمــل عــى تبســيطه مــن خــالل عقــد ورشــة تدريبيــة أيــام الســبت 

للمعلــامت، وتعريــف املعلــامت بأهــم املواقــع الرتبويــة وآليــة االســتفادة منهــا.

عنوان املشروع : استخدام التكنولوجيا يف متابعة وضبط سلوك الطلبة املرحلة 
األولى

عيل حممد عبد الرحيم شحادة اسم املدير/ة
الراشد الثانوية للبنن اسم املدرسة

توظيف التكنولوجيا يف التعليم والتعلم املديرية
جنوب نابلس احملور

مـــن  والترفـــات  الطلبـــة  ســـلوك  متابعـــة 
ــاء  ــدريس وأثنـ ــدوام املـ ــالل الـ ــة خـ ــل الطلبـ قبـ

االســـرتاحة.

الهدف

امللخص
ــع  ــل م ــدارس والتواص ــالب يف امل ــا الط ــي يواجهه ــات الت ــكالت واملعوق ــن املش ــد م ــى العدي ــالع ع االط
املعلمــن واملعلــامت وأوليــاء األمــور للوقــوف عــى املشــكالت التــي تعرقــل العمليةالتعليميــة، وحلهــا ورفــع 
ــه، واملــروع يرتكــز  ــادة االهتــامم ب ــه الدراســية وزي املســتوى التعليمــي للطالــب مــن خــالل توفــر احتياجات

ــل. ــة يف التواص ــر الرتاب ــا وك ــم اتباعه ــي يت ــاليب الت ــري يف األس ــر جوه ــى تغي علي
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عنوان املشروع : قناة مدرسة النبي إلياس . ث . م التعليمية
حسن ذيب حممود عودة اسم املدير/ة

النبي الياس الثانوية املختلطة اسم املدرسة
العالقات املديرية

قلقيلية احملور
ـــًا  ـــة تعليمي ـــن اإلدارة والطلب ـــل ب ـــال والتواص االتص

ـــًا. وإداري
الهدف

امللخص
ــن  ــج وإرشاك كل م ــى دم ــة ع ــه قائم ــا، ففكرت ــية ومضموهن ــة املدرس ــكل اإلذاع ــن ش ــر م ــروع ليغ ــاء امل ج
ــة والتدريســية، واملجتمــع املحــيل  ــة اإلداري ــة الصفــوف مــن الصــف األول وحتــى الصــف الرابــع، واهليئ طلب
بمختلــف مؤسســاته يف إدارة اإلذاعــة املدرســية، عــى أن تكــون مواضيــع اإلذاعــة املدرســية داعمــة للمناهــج 

ــوف. ــف الصف ــة ملختل ــطينية يف املدرس ــية الفلس الدراس

عنوان املشروع : توظيف احلاسوب يف تعليم العلوم والرياضيات لدى طلبة 
الصفني ٩+١٠ يف مدرسة رابود ث.م

فيصل يونس قطيط اسم املدير/ة
ذكور رابود الثانوية املختلطة اسم املدرسة

جنوب اخلليل املديرية
توظيف التكنولوجيا يف اإلدارة والتعليم احملور

توظيف احلاسوب يف تعليم العلوم والرياضيات الهدف
امللخص

 يف إطــار الدراســة املتخصصــة لتأثــر التكنولوجيــا يف التعليــم جــاء هــذا املــروع واقرتنــت بــه دراســة لتحديــد 
ــن  ــة الصف ــدى طلب ــات ل ــوم والرياضي ــم العل ــى تعلي ــوب ع ــف احلاس ــر توظي ــة أث ــالل دراس ــن خ ــر م األث
التاســع والعــارش يف مدرســة ذ. رابــود/ث . الدراســة متـّـت عــى جمموعتــن ضابطــة وجتريبيــة ملالحظــة الفــرق 
يف التحصيــل مــع توظيــف احلاســوب أو دونــه، وأظهــرت نتائجهــا حتّســن مســتوى حتصيــل الطلبــة باســتخدام 
احلاســوب يف تعليــم العلــوم والرياضيــات  يف املجموعــات التجريبيــة عنهــا يف املجموعــات الضابطــة) وكانــت 
نســبة النجــاح للمجموعــة التجريبيــة 91% مقابــل 27.7% للمجموعــة الضابطــة(، ومــن التوصيــات: تدريــب 
كافــة املعلمــن واملعلــامت عــى اســتخدام احلاســوب والتقنيــات االلكرتونيــة املرافقــة وإنتــاج برامــج تعليميــة 
حموســبة، وحتســن البنيــة التحتيــة يف املــدارس الفلســطينية مــن حيــث تزويدهــا باألجهــزة االلكرتونيــة الالزمــة.
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عنوان املشروع : املعلم الصغير ملادة اللغة االجنليزية
نعمة معروف سليم مصطفى اسم املدير/ة

بنات دير بلوط الثانوية اسم املدرسة
التعليم والتعلم احملور

سلفيت املديرية
باللغـــة  التحـــدث  مهـــارة  وتطويـــر  حتســـن 
التعبـــر. عـــى  القـــدرة  وتعزيـــز  االنجليزيـــة 

الهدف

امللخص
ــا  ــداد مل ــر واإلع ــا يف التحض ــادة منه ــبتها واإلف ــدروس وحوس ــداد ال ــت يف إع ــوب واالنرتن ــف احلاس توظي
ــي روح  ــم وينم ــة التعل ــا يف رحل ــن جتربته ــري م ــام يث ــا وب ــا وأهله ــام زميالهت ــرة أم ــة صغ ــتقدمه كمعلم س
املســؤولية عندهــا ويصقــل شــخصيتها، وخيرجهــا مــن حيــز التلقــي الســلبي إىل حيــز التفاعــل اإلجيــايب ، وهــذا 

ــات.  ــل الطالب ــة تفاع ــورا يف درج ــنا تط ــروع ملس ــطة امل ــذ أنش ــدم يف تنفي ــع التق ــا كان، فم م

عنوان املشروع : توظيف التكنولوجيا يف التعليم
نداء أمن حممود عمرة اسم املدير/ة

الفتاة الالجئة ج اسم املدرسة
توظيف التكنولوجيا يف التعليم واإلدارة احملور

مديرية القدس املديرية
توظيـــف التكنولوجيـــا يف تعليـــم فاعـــل وجـــاذب 

للطالـــب مـــن اجـــل حتســـن التعلـــم
الهدف

امللخص
ــم التعلــم بحيــث تصبــح جــزءا ال يتجــزأ  ــة يف التعلي ــا بمعظــم أشــكاهلا املمكن التوظيــف الفاعــل للتكنولوجي
مــن نمــط احليــاة املدرســية بجميــع فئاهتــا، ومــن هــذه األشــكال اللــوح التفاعــيل وأجهــزة العــرض وتوظيــف 
ــة  ــدث نقل ــا أح ــي  م ــل االجتامع ــع التواص ــل مواق ــة وتفعي ــة للمدرس ــة االلكرتوني ــاء صفح ــوب وإنش اليوتي
نوعيــة يف أداء املعلمــن وحّســن نوعيــة التعلــم وأثــار دافعيــة الطلبــة وزاد تفاعلهــم يف احلصــص الصفيــة وعــزز 

انتامءهــم للمدرســة .
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عنوان املشروع : توظيف التكنولوجيا يف تدريس مادة اجلغرافيا لطلبة الصف 
السابع 

بكر حسن أمحد غروف اسم املدير/ة
ذكور أبو بكر الصديق اسم املدرسة

توظيف التكنولوجيا يف التعليم احملور
املديرية أرحيا

ـــا  ـــادة اجلغرافي ـــس م ـــا يف تدري ـــف التكنولوجي توظي
ـــة ـــورة اجلغرافي ـــب الص ـــدف تقري هب

الهدف

امللخص
توظيــف التكنولوجيــا يف تدريــس مــادة اجلغرافيــا هبــدف ربطهــا بالواقــع لنســتفيد قــدر اإلمــكان مــن تقريــب 
ــم  ــل، وت ــم والتخي ــى الفه ــاعدهم ع ــث نس ــة بحي ــان الطلب ــردة إىل أذه ــعة واملج ــة الواس ــورة اجلغرافي الص
اســتخدام األفــالم التوضيحيــة املتوافــرة عــى اليوتيــوب واملواقــع اجلغرافيــة املختلفــة، ولوحــظ حتســن مســتوى 
الطلبــة بعــد إجــراء إختباريــن قبــيل وبعــدي واملقارنــة بينهــام أذ دلــت  النتائــج أن الطلبــة تفاعلــوا بطريقــة أفضــل 

وأهنــم نقلــوا املعرفــة املجــردة إىل املعرفــة الفاعلــة .

عنوان املشروع : أثر العمل التعاوني املخبري يف إتقان املفاهيم األساسية ملادة 
العلوم العامة يف الصف السابع األساسي

إبراهيم ذيب باير عمران اسم املدير/ة
بورين االساسية املختلطة اسم املدرسة

التعليم والتعلم احملور
مديرية جنوب نابلس املديرية

تفعيل دور خمتر العلوم يف تدريس مادة العلوم الهدف
امللخص

مــع االســتخدام املطــّرد التكنولوجيــا يف التعليــم رشحــت وحــدة احلــرارة بالطريقــة التقليديــة وملــدة أســبوعن 
داخــل الغرفــة الصفيــة وتقــدم الطــالب المتحــان قبــيل. ثــم انتقلــت املعلمــة إىل خمتــر العلــوم للتطبيــق العمــيل 
وملــدة أســبوعن ثــم اجــري هلــم امتحــان بعــدي بنفــس أســئلة االمتحــان القبــيل .وقــد لوحــظ حتســن مســتوى 
الطلبــة يف فهــم املفاهيــم العلميــة وارتفــاع نســبة النجــاح مــا زاد مــن دافعــة الطلبــة. ومــن املالحــظ أن معلمــي 

العلــوم يف املدرســة تشــجعوا عــى تفعيــل املختــر بعــد أن كان مهمــال فــرتة مــن الزمــن.
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عنوان املشروع : احلديقة املدرسية ودورها الفعال يف رفع املستوى العلمي 
للطالبات

هناء سليم ابراهيم زبيدات اسم املدير/ة
اسم املدرسة بنات الزبيدات الثانوية

البيئة املدرسية احملور
مديرية أرحيا املديرية

جتميـــل احلديقـــة املدرســـية وجتميلهـــا جلـــذب 
الطلبـــة وزيـــادة انتامئهـــم

الهدف

امللخص
ــامء للمدرســة بتوفــر مــكان  ــادة االنت ــة وزي ــل احلديقــة املدرســية جلــذب الطلب  هــدف هــذا املــروع إىل جتمي
ــاده  ــا ترت ــح مكان ــة لتصب ــات طبي ــة ونبات ــجار متنوع ــة بأش ــة املدرس ــة حديق ــالل زراع ــن خ ــن م ــح للع مري
الطالبــات يف فــرتة االســرتاحة وتنفيــذ بعــض احلصــص بــن أحضــان الطبيعــة مــا يكــر رتابــة التواجــد داخــل 
الغــرف الصفيــة كحصــص العلــوم والصحــة والبيئــة والفــن، واســتخدام النباتــات الطبيــة يف معاجلــة أمــراض 

بســيطة كاملغــص والســعال.

عنوان املرشوع : تطوير أداء املعلمن يف ضوء استخدام التكنولوجيا يف التعليم
وفاء عوض حممد عقل اسم املدير/ة

الفرقان اإلسالمية اسم املدرسة
توظيف التكنولوجيا يف التعليم واإلدارة احملور

مديرية ارحيا املديرية
ـــن  ـــة م ـــة االنجليزي ـــة يف اللغ ـــف الطلب ـــة ضع معاجل

ـــا ـــف التكنولوجي ـــالل توظي خ
الهدف

امللخص
انطلقــت فكــرة املــروع مــن مالحظــات معلمــي اللغــة االنجليزيــة بــأن طلبــة كثريــن يعانــون مــن ضعــف 
يف القــراءة والقواعــد يف اللغــة اإلنجليزيــة فــكان ال بــد مــن  توظيــف التكنولوجيــا يف تدريــس مــادة اللغــة 
ــتخدام  ــم اس ــم, وت ــم للتعل ــادة دافعيه ــة وزي ــذب الطلب ــراءة جل ــد والق ــى القواع ــز ع ــة، والرتكي االنجليزي
ــراء  ــد إج ــة بع ــتوى الطلب ــن يف مس ــظ حتس ــة، ولوح ــة التجريبي ــس  املجموع ــددة يف تدري ــائط املتع الوس
اختباريــن قبــيل وبعــدي واملقارنــة بينهــام ووجــد أن نتائــج الطالبــات حتســنت عنــد اســتخدام التكنولوجيــا 

بشــكل كبــر.
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عنوان املشروع : أثر استخدام احلاسوب يف تدريس الرياضيات على حتصيل 
طالب الصف السادس األساسي

رغد حممود معروف عمران اسم املدير/ة
بنات بورين الثانوية اسم املدرسة

توظيف التكنولوجيا يف التعليم واإلدارة احملور
مديرية جنوب نابلس املديرية

حتسن حتصيل طالب الصف السادس الهدف
امللخص

درســت وحــدة رضب وقســمة الكســور العاديــة باألســلوب التقليــدي ثــم أجــري امتحــان قبــيل يف املــادة وبعــد 
رشح املــادة ذاهتــا يف خمتــر احلاســوب أجــري امتحــان بعــدي، ولوحــظ حتســن يف مســتوى الطالبــات وكانــت 
النتائــج إجيابيــة يف االمتحــان البعــدي أكثــر مــن االمتحــان القبــيل مــا يــدل عــى أن اســتخدام خمتــر احلاســوب 
يســاهم يف حتســن املســتوى بشــكل عــام، ومــن أهــم النتائــج إثــارة دافعيــة الطالبــات للتعلــم الرياضيــات عنــد 

اســتخدام احلاســوب

عنوان املشروع : حديقتنا املدرسية عيادتنا الطبية
نجاح داود عيل عودة اهلل اسم املدير/ة
بنات بيت حنينا الثانوية اسم املدرسة

البيئة املدرسية احملور
ضواحي القدس املديرية

تعزيز مكانة النباتات كخيار طبي الهدف
امللخص

ــًا، فمدخــل املدرســة يفتقــر إىل  يرتكــز املــروع عــى وجــود مســاحة واســعة يف املدرســة غــر مســتغلة زراعي
الناحيــة اجلامليــة وخيلــو مــن نباتــات الزينة.وكذلــك حــاًل إلحــدى املشــاكل اليوميــة التــي تعــاين منهــا الطالبــات 
وهــي إصابتهــن ببعــض اآلالم خــالل الــدوام، إذ أننــا نخشــى مــن اآلثــار اجلانبيــة لألدويــة ونحــاول أن نبحــث 
عــن بديــل مــن األعشــاب بحيــث تكــون آمنــة وال توجــد هلــا آثــار ســلبية، وحــّث الطالبــات عــى البحــث عــن 

الفوائــد الطبيــة لألعشــاب الدوائيــة املســتعملة يف بالدنــا بحيــث ترتبــط املعلومــات النظريــة بالتطبيــق العمــيل.
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عنوان املشروع : توظيف األلعاب التربوية يف تعليم الرياضيات لطلبة الصف 
الثالث األساسي يف وحدة الضرب

هيثم أمحد عبد اهلل القواسمة اسم املدير/ة
ذكور األمن األساسية اسم املدرسة

جنوب اخلليل املديرية
التعليم والتعلم احملور

الهدف توظيف األلعاب الرتبوية يف تعليم الرياضيات
امللخص

ــة عنــد طــالب الصــف الثالــث  ــة الرياضي هدفــت الدراســة اىل الكشــف عــن أثــر اســتخدام األلعــاب الرتبوي
األســايس عــى حتصيلهــم يف الرياضيــات واجتاهاهتــم نحوهــا. ويف إطــار ذلــك تــم اســتخدام برنامــج تعليمــي 
ــف  ــرر للص ــات املق ــاب الرياضي ــن كت ــرضب م ــق ال ــدة حقائ ــى وح ــتمل ع ــة اش ــاب الرتبوي ــى األلع ــم ع قائ
الثالــث األســايس، وتضمــن 11 لعبــة تربويــة لتنميــة مهــارات الــرضب لــدى الطلبــة، وجــاءت النتائــج لصالــح 
ــل  ــن )80-100( مقاب ــا ب ــات م ــى عالم ــوا ع ــن 30 حصل ــب م ــث كان )25( طال ــة حي ــة التجريبي املجموع
طالبــن مــن املجموعــة الضابطــة جتــاوزت عالماهتــم 80. ومــن التوصيــات الدعــوة إىل إعــداد دليــل للمعلــم 
حيتــوي عــى جمموعــة مــن األلعــاب التعليميــة ، وكيفيــة اســتخدامها كأســلوب تدريــس للصفــوف األوليــة يف 

املرحلــة األساســية .

عنوان املشروع : أثر تطوير املكتبة تكنولوجيا على زيادة الدافعية لدى الطالبات
أسامء حممود عبد زرينة اسم املدير/ة

بنات عثامن بن عفان اسم املدرسة
توظيف التكنولوجيا يف التعليم واإلدارة احملور

مديرية القدس املديرية
توفـــر مكتبـــة متطـــورة تكنولوجيـــا مـــا يســـهم يف 

تطويـــر مهـــارات الطالبـــات البحثيـــة
الهدف

امللخص
ــة  ــات يف تنمي ــتخدمها الطالب ــت تس ــط انرتن ــة بخ ــة ومتصل ــزة االلكرتوني ــزة باألجه ــورة جمه ــة مط ــاد مكتب اجي
ــة  ــات التكنولوجي ــادر املعلوم ــر مص ــات يف توف ــاعدة الطالب ــن ، ومس ــتقصاء لدهي ــث واالس ــارات البح مه
ــاريع  ــاث واملش ــراء األبح ــى إج ــز ع ــى الرتكي ــامت ع ــة املعل ــذه املكتب ــود ه ــز وج ــد حّف ــم. وق ــهيل التعل لتس

ــل. ــكل فاع بش
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عنوان املشروع : رسالة تواصل
فوزية حسن عبداهلل قرجة اسم املدير/ة

بنات القادسية الثانوية اسم املدرسة
توظيف التكنولوجيا يف التعليم واإلدارة احملور

شامل اخلليل املديرية
تنميـــة قـــدرات الطالبـــات يف  مهـــارة القـــراءة  

االنجليزيـــة. باللغـــة 
الهدف

امللخص
   املــروع عبــارة عــن دراســة هدفــت إىل بحــث رفــع مســتوى التحصيــل األكاديمــي يف مهــارة القــراءة يف اللغــة 
ــة للعمــل ضمــن فريــق  ــة للطالبــات املشــاركات، باإلضافــة إىل تطويــر قدراهتــن يف املهــارات احلياتي اإلنجليزي
وبتفكــر إبداعــي عــر حتفيزهــن عــى عمليــة التعلــم الــذايت واســتخدام البحــث عــى أســس علميــة صحيحــة  
مــن خــالل اســتخدام  احلاســوب ومــن نتائــج الدراســة ارتفــاع معــدل التحصيــل العلمــي للطالبــات يف مهــارة 
ــًة مــن  ــع وعــرون( طالب ــوايت أظهــرن تطــورًا 24 )أرب ــات الل ــة، وكان عــدد الطالب القــراءة باللغــة االنجليزي
ــة.  ــة الضابط ــل 64.3 للمجموع ــة مقاب ــة الضابط ــدل 73.5 للمجموع ــن(، وبمع ــدى وثالث ــل 31 )إح أص
وأوصــت الدراســة بتطويــر اســرتاتيجيات تعزيــز التعلــم لــدى الطالبــات. وتعزيــز مهــارات اللغــة اإلنجليزيــة 

مثــل: االســتامع و الكتابــة و املحادثــة.

عنوان املشروع : أثر تطوير املكتبة تكنولوجيا على زيادة الدافعية لدى الطالبات
رانة فريد حممد عبد العال اسم املدير/ة

بنات أرحيا الثانوية اسم املدرسة
توظيف التكنولوجيا يف التعليم واإلدارة احملور

مديرية أرحيا املديرية
ــد  ــهيل عقـ ــطة لتسـ ــادر وأنشـ ــة مصـ ــر قاعـ توفـ

اللقـــاءات واألنشـــطة
الهدف

امللخص
ــن  ــددة م ــًا متع ــوي أنواع ــطة حتت ــادر وأنش ــة مص ــر قاع ــديدة إىل توف ــة الش ــن احلاج ــروع م ــرة امل ــت فك نبع
مصــادر املعلومــات ذات االرتبــاط الوثيــق باملنهــج، يتعامــل معهــا املتعلــم واملعلــم بشــكل مبــارش؛ الكتســاب 
املهــارات وتنميتهــا، وبنــاء اخلــرات وإثــراء املعــارف، ويتــم اســتخدامها يف عقــد األنشــطة واللقــاءات املتنوعــة 

يف القاعــة.
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 عنوان املشروع : فاعلية استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف حتسني 
حتصيل الطالبات للصف الثامن يف اللغة العربية

أمل عيل أمحد الدرابيع اسم املدير/ة
بنات إمريش االساسية اسم املدرسة

جنوب اخلليل املديرية
توظيف التكنولوجيا يف اإلدارة والتعليم احملور

ـــة  ـــن يف اللغ ـــف الثام ـــات الص ـــل طالب ـــن حتصي حتس
ـــات ـــا املعلوم ـــتخدام تكنولوجي ـــة باس العربي

الهدف

امللخص
ــات يف  ــل الطالب ــن حتصي ــاالت يف حتس ــات واالتص ــا املعلوم ــتخدام تكنولوجي ــى اس ــة ع ــرة الدراس ــوم فك تق
اللغــة العربيــة مــن خــالل دروس حموســبة لوحــدة لغــة عربيــة للصــف الثامــن، تــم اتبــاع املنهــج شــبه التجريبــي 
)جمموعــة ضابطــة وأخــرى جتريبيــة( وطبــق اختبــار قبــيل واختبــار بعــدي، وجــاءت النتائــج لصالــح الطالبــات 
اللــوايت تعلمــن باســتخدام الطريقــة اجلديــدة إذ متوســط املجموعــة التجريبيــة 83.5 مقابــل 57.7 للمجموعــة 
الضابطــة، وأوصــت الدراســة بتشــجيع املعلمــن عــى تصميــم الرامــج التعليميــة املحوســبة وتأهيلهــم بتلقــي 
التدريــب الــالزم لذلــك يف خمتلــف مراحــل التعليــم،  ومكافــأة املعلمــن الذيــن يوظفــون كل جديد ومســتحدث 

يف عــامل التكنولوجيــا لتحقيــق النتائــج األفضــل لتالميذهــم.

عنوان املشروع : من هنا سنبدأ رسم اللوحة
أريــج عمر حممد ربيــع اسم املدير/ة

بنات القبيبة األساسية العليا اسم املدرسة
التعليم والتعلم احملور

ضواحي القدس املديرية
حتفيـــز الطالبـــات  وتشـــجيعهن عـــى مطالعـــة 

الكتـــب
الهدف

امللخص
ــة،  ــا املوثوق ــن مصادره ــات م ــى املعلوم ــول ع ــى احلص ــات ع ــجيع الطالب ــروع تش ــرة امل ــتهدف  فك تس
ــاز  ــزة ) التلف ــتخدام أجه ــة، كاس ــرق اإلجيابي ــة بالط ــة التعليمي ــة يف العملي ــا احلديث ــتخدام التكنولوجي واس
واحلاســوب وLCD بروجكــرت ( ....وتعزيــز العالقــات والتفاعــل االجيــايب بــن املدرســة واملجتمــع املحــيل، 

ــة. ــة الرتبوي ــب والعملي ــة الطال ــدف خدم هب
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عنوان املشروع : أثر الدروس احملوسبة على حتسني التحصيل يف مبحث العلوم 
العامة لدى طلبة الصف السابع األساسي يف مدرسة صالح الدين األساسية للذكور

عيسى أمحد حممد عابد اسم املدير/ة
مدرسة صالح الدين اسم املدرسة

شامل اخلليل احملور
توظيف التكنولوجيا يف اإلدارة والتعليم املديرية

تعـــّرف درجـــة فاعليـــة حوســـبة منهـــاج العلـــوم 
للصـــف الســـادس األســـايس يف تنميـــة بعـــض 

ــوم ــارات العلـ مهـ

الهدف

امللخص
هدفــت الدراســة إىل استكشــاف أثــر الــدروس املحوســبة عــى حتســن حتصيــل طلبــة الصــف الســادس يف مــادة 
ــبة  ــم دروس حموس ــة يف تقدي ــدة املتمثل ــة اجلدي ــط للطريق ــر متوس ــود تأث ــن وج ــة ع ــفت الدراس ــوم، كش العل
ــارات  ــة مه ــب يف تنمي ــج املحوس ــر للرنام ــر كب ــود تأث ــة، ووج ــارات العلمي ــض امله ــة بع ــا يف تنمي ودوره
أخــرى، وأوصــت الدراســة بــرضورة تبنــي فكــرة حوســبة املنهــاج الــدرايس بشــكل عــام واملقــررات العمليــة 

ــة. ــة التعلمّي ــة التعليمي ــا يف العملي ــة مواصلــة إدمــاج التكنولوجي بشــكل خــاص، كــام أكــّدت أمهي

عنوان املشروع : توظيف التكنولوجيا يف التعليم من خالل التعلم النشط
منال الياس أمحد القايض اسم املدير/ة

بنات اكرم حلوم الثانوية املختلطة اسم املدرسة
توظيف التكنولوجيا يف التعليم واإلدارة احملور

مديرية جنوب نابلس املديرية
ــالل  ــن خـ ــم مـ ــا يف التعليـ ــف التكنولوجيـ توظيـ

ــات ــل الطالبـ ــع حتصيـ ــط لرفـ ــم النشـ التعلـ
الهدف

امللخص
توظيــف التكنولوجيــا يف التعليــم مــن خــالل إعطــاء حصــص منظمــة تكنولوجيــا وبعيــدة عــن النمــط التقليدي 
ومــن خــالل التعلــم النشــط  القائــم عــى تفعيــل دور الطالبــات وحثهــن عــى البحــث واالســقصاء باســتخدام 
ــات يف  ــل الطالب ــح يف حتصي ــدم واض ــر تق ــدي ظه ــيل والبع ــان القب ــج االمتح ــة نتائ ــد مقارن ــا وبع التكنولوجي

وحــدة “مملكــة التــوايل احليوانيــة”.
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عنوان املشروع : انشاء مكتبة الكترونية
انتصار أمحد طالب ناجي عمرو اسم املدير/ة

السيدة سارة الثانوية للبنات اسم املدرسة
اخلليل املديرية

توظيف التكنولوجيا يف اإلدارة والتعليم احملور
توظيف املكتبة االلكرتونية يف حتسن التحصيل. الهدف

امللخص
تقــوم  فكــرة املــروع عــى إنشــاء مكتبــة الكرتونيــة خلدمــة الطالبــات كبديــل للكتــب الورقيــة واالســتعاضة 
ــات للمعلومــات  ــع التخصصــات، وتســهيل وصــول الطالب ــة جلمي ــة وتثقيفي باقــراص مدجمــة )CDs( تعليمي
املحوســبة عــن طريــق إعــارة القــرص املتضمــن معلومــات موجهــة ملشــاهدته يف البيــت أو توفــر جهــاز للطالبــة 
املعنيــة يف املدرســة، وعــرض مــواد إثرائيــة منتقــاة أمــام جمموعــة معينــة مــن الطالبــات حســب احلاجــة. ومــن 
ــث  ــى البح ــات ع ــدرة الطالب ــع ق ــذايت. ورف ــم ال ــى التعل ــات ع ــدرات ال طالب ــن ق ــة حتس ــات الدراس خمرج
واالثــراء مــن االنرتنــت. رفــع مســتوى التحصيــل بنســبة 10.5 %. ومــن توصيــات الدراســة تدريــب املعلــم 
عــى اســتخدام الرامــج االلكرتونيــة املالئمــة للتعليــم الصفــي، وتوفــر نســخ الكرتونيــة حموســبة  مــن املناهــج 

للمدرســة الثــراء املنهــاج.

عنوان املشروع : أثر التدريس باستخدام برنامج  GSP يف التمثيل البياني 
لالقترانات املثلثية

حنان راجح محاد عدييل اسم املدير/ة
بنات اودال األساسية املختلطة اسم املدرسة

التعليم والتعلم احملور
مديرية جنوب نابلس املديرية

استخدام برنامج GSP يف تدريس الرياضيات الهدف
امللخص

 ســعت هــذه املبــادرة إىل املســامهة يف التقــدم يف التحصيــل العلمــي للطالبــات يف مــادة الرياضيــات باســتخدام 
برنامــج GSP يف حتصيــل الطالبــات يف درس التمثيــل البيــاين لالقرتانــات املثلثيــة  مــن خــالل تدريــب  املعلــامت 
ــات  ــل الطالب ــر يف حتصي ــور الكب ــى التط ــج ع ــدت النتائ ــة. وأك ــة املختلف ــج التكنولوجي ــتخدام الرام ــى اس ع

وتقدمهــن يف مــادة التمثيــل البيــاين.
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عنوان املشروع : درجة استخدام الطلبة لشبكة االنترنت وأثرها على التحصيل
إبراهيم أسعد عبد املطلب احلاليقة اسم املدير/ة
حممد عيل اجلعري األساسية للبنن اسم املدرسة

اخلليل املديرية
احملور

حتســـن حتصيـــل الطلبـــة ومســـاعدة املعلمـــن يف 
ـــة. ـــع الطلب ـــل م ـــة للتواص ـــاليب احلديث ـــتخدام األس اس

الهدف

امللخص
 تقــوم  فكــرة املــروع عــى حتديــد واقــع اســتخدام طلبــة مدرســة اجلعــري لشــبكة االنرتنــت وبيــان أثــر ذلــك يف حتســن التحصيل 
الــدرايس لدهيــم، ومــا رافــق ذلــك مــن تطبيقــات ترتبــط بتفعيــل خمتــر احلاســوب بشــكل فاعــل وإجيــايب، وإجــراءات انضــوت يف 
إطــار خطــة عمــل شــملت توظيــف الشــبكة العنكبوتيــة لصالــح إطــالع الطلبــة عــى اإلعالنــات املدرســية، وإطــالع أوليــاء األمــور 
عــى القضايــا األكاديميــة والتحصيــل الــدرايس ألبنائــه واســتثامر مــا تتيحــه الشــبكة مــن تواصــل يوّظــف لصالــح املتابعــة الرتبويــة 
والســلوكية، واســتخدام املعلمــن للشــبكة إليضاحــات ورشوحــات لبعــض الوحــدات واملفاهيــم والقضايــا التعليميــة التــي قــد ال 
ــة الالزمــة للمدرســةوتأهيل  ــة التحتي ــز البني ــاح املجــال للتفصيــل فيهــا خــالل احلصــص الدراســية، وأوصــت الدراســة بتجهي يت

املعلمــن عــى اســتخدام التقنيــات احلديثــة باســتخدام شــبكة االنرتنــت والبوابــة االلكرتونيــة.

عنوان املشروع : تنمية مهارات البحث العلمي والتكنولوجي لدى الطلبة
سلطان حممود رمضان اجلعري اسم املدير/ة

سيدنا ابراهيم اخلليل االساسية للبنن اسم املدرسة
التعليم والتعلم احملور

اخلليل املديرية
تنميـــة مهـــارات البحـــث العلمـــي والتكنولوجـــي 

لـــدى الطلبـــة
الهدف

امللخص
تنميــة مهــارات البحــث العلمــي والتكنولوجــي لــدى الطلبــة مــروع يعتمــد باألســاس عــى الطلبــة أنفســهم فهــو يبحــث 
ــات  ــن والنظري ــن القوان ــزاوج ب ــروع ي ــيطة. امل ــواد بس ــتخدمن م ــة مس ــة علمي ــيطة بطريق ــة بس ــكلة بحثي ــج مش ويعال
العلميــة مــن جانــب واملهــارات التقنيــة العمليــة مــن جهــة أخــرى وصــوال ملــروع أو جهــاز أو حتــى اكتشــاف جديــد. 

ــة. ــر مهــارات التحليــل واالســتنتاج والتفكــر العلمــي لــدى الطلب والعمــل عــى تطوي
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عنوان املشروع : من أجل بيئة صديقة للطالب
بسمة موسى حسن علقم اسم املدير/ة

زهرة املدائن األساسية للبنات اسم املدرسة
شامل اخلليل املديرية

البيئة املدرسية احملور
ـــى  ـــة وع ـــامء  الطلب ـــى انت ـــة ع ـــة اجلذاب ـــر البيئ ـــان أث بي

ـــة. ـــم األكاديمي ـــم ومهاراهت حتصيله
الهدف

امللخص
ــط  ــن حمي ــية تزّي ــة مدرس ــاء حديق ــق إنش ــن طري ــب ع ــة للطال ــية جاذب ــة مدرس ــاد بيئ ــروع إىل إجي ــدف امل    ه
ــلوكي  ــيل والس ــم التحصي ــي يف أدائه ــدم والرق ــن التق ــد م ــى مزي ــا ع ــزًا لطلبته ــا وحاف ــون باعث ــة وتك املدرس
ــاون  ــة بالتع ــات يف احلديق ــة للطالب ــد حجري ــرات ومقاع ــاء مم ــاء، وانش ــاين والعط ــى التف ــا  ع ــع معلميه وتدف
ــي  ــدس ( والت ــن ) الق ــرة املدائ ــة زه ــة ملدين ــات تارخيي ــور ملحط ــرض ص ــة مع ــيل، واقام ــع املح ــن املجتم م
حتمــل املدرســة اســمها باالضافــة اىل صــور لعلــامء العــرب واملســلمن لتكــون حافــزا للطالبــات وتشــجيعهن 
عــى طلــب العلــم. وأظهــرت النتائــج حتســن دافعيــة الطالبــات ممــا انعكــس عــى حتصيلهــن وارتفعــت نتائــج 

ــوايل %10. ــة ح ــارات التحصلي ــات يف االختب الطالب

عنوان املشروع : التكنولوجيا يف التعليم
هنيل مهيب إسامعيل أبو الزنط اسم املدير/ة

معزوز املري اسم املدرسة
نابلس املديرية

توظيف التكنولوجيا يف التعليم واإلدارة احملور
ـــف  ـــة، وتوظي ـــول الطالب ـــة التعليميةح ـــورة العملي  حم
التكنولوجيـــا يف التدريـــس ) برامـــج احلاســـوب 

واالنرتنـــت (.

الهدف

امللخص
يســتهدف  املــروع رفــع مســتوى حتصيــل الطالبــات يف املجموعــة التجريبيــة وتبــادل اخلــرات بــن الطالبــات 
مــن خــالل العمــل اجلامعــي ومراعــاة الفــروق الفرديــة بتوزيــع العمــل حســب قــدرة الطالبــات، وتنميــة مهــارة 
البحــث العلمــي عندهــن، وغــرس الثقــة بالنفــس وهــي أســباب كفيلــة يف حــال تــم العمــل عليهــا يف زيــادة 
ــات زاد،  ــل الطالب ــروع، فتفاع ــل امل ــر مراح ــق ع ــا حتق ــال م ــذا فع ــهولة، وه ــادة بس ــات امل ــتيعاب الطالب اس

ونتائــج التحصيــل تعكــس أن هنــاك تغــّر قــد بــدأ.



43

عنوان املشروع : توظيف التعلم االلكتروني يف املرحلة األساسية الدنيا )١-٤(
مجال عبد املحسن حسن اللهاليه اسم املدير/ة

احلسن بن اهليثم األساسية اسم املدرسة
شامل اخلليل املديرية

توظيف التكنولوجيا يف اإلدارة والتعليم احملور
ـــية  ـــة األساس ـــرتوين يف املرحل ـــم االلك ـــف التعل توظي

ـــا الدني
الهدف

امللخص
تنــاول املــروع توظيــف األجهــزة التكنولوجيــة املوجــودة يف املدرســة يف خدمــة العمليــة التعليميــة، مــن خــالل 
فريــق التعليــم االلكــرتوين )جمموعــة مــن املعلمــن خضــوا لــدورة التعليــم االلكــرتوين( وتعميمــه عــى بقيــة 
ــة.  ــاًم يف املدرس ــن 25 معل ــمل كل املعلم ــة ش ــوات متنوع ــن خط ــي ضم ــكل تدرجي ــة بش ــن يف املدرس املعلم
ومــن نتائــج الدراســة حوســبة األمــور اخلاصــة بالعمــل االدراي والعالمــات والتحضــر للمعلمــن إضافــة إىل 

توظيــف اســتخدام الوســائل التعليميــة.

عنوان املشروع : أثر توظيف تكنولوجيا التعليم يف تعلم الرسم الهندسي ملبحث 
التكنولوجيا على حتصيل طالبات الصف التاسع األساسي
خولة مصطفى حممد عدوان اسم املدير/ة

بنات دالل املغريب الثانوية اسم املدرسة
شامل اخلليل املديرية

توظيف التكنولوجيا يف اإلدارة والتعليم احملور
ـــم  ـــم يف تعل ـــا التعلي ـــف تكنولوجي ـــر توظي ـــد أث ـــة أو حتدي دراس

ـــل ـــى التحصي ـــا ع ـــث التكنولوجي ـــديس ملبح ـــم اهلن الرس
الهدف

امللخص
هدفــت الدراســة إىل تعــّرف أثــر اســتخدام تكنولوجيــا التعليــم يف الرســم  اهلنــديس عــى حتصيــل طالبــات الصف 
التاســع األســايس يف املدرســة، واعتمــدت املنهــج الشــبه التجريبــي عــى جمموعــة واحــدة، وكشــفت عــن حتســن 
يف اداء الطالبــات فــكان لطالبــات املجموعــة التجريبيــة 24.06 مقابــل 21.1 لطالبــات املجموعــة الضابطــة، 
ــا  ــال تكنولوجي ــدارس، وبإدخ ــار يف امل ــر املص ــبة وبتطوي ــة حموس ــج تعليمي ــتخدام برام ــرضورة اس ــت ب وأوص
التعليــم يف رشح الــدروس املختلفــة لتحســن نتائــج العمليــة الرتبويــة واســتحداث طريقــة جديــدة يف التدريــس.
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عنوان املشروع : تفعيل املكتبة يف حتسني عملية التعليم والتعلم
سعيد حسن عبد قطنة اسم املدير/ة
شبتن الثانوية املختلطة اسم املدرسة

التعليم والتعلم احملور
رام اهلل املديرية

تفعيل املكتبة يف حتسن عملية التعليم والتعلم الهدف
امللخص

حيــث أننــا أّمــة ال تقــرأ، وهــذا لألســف مــا أظهرتــه العديــد مــن التقاريــر، فقــد كان لزامــا عــى املــدارس وهــي 
التــي يفــرتض أن تكــون عنوانــا لتفعيــل القــراءة والكتابــة واســتغالل املــوارد املوجــودة رغــم املعانــاة الصعبــة 
يف تدريــب األجيــال مــن الطلبــة ليكونــوا عنوانــًا للتغيــر،كان لزمــا عــى املدرســة املبــادرة للعمــل مــع الشــباب 

الذيــن  هــم ثــروة املجتمــع واالنتــاج وعاصفــة التغيــر ، وجــاءت جمموعــة األنشــطة لتؤكــد هــذا الــدور.

عنوان املشروع : أهمية  الذكاءات  املتعددة ملعلمات وطلبة مدرسة الصفا 
األساسية املختلطة

فدوى نعيم حممد محيدان. اسم املدير/ة
مدرسة الصفا األساسية املختلطة اسم املدرسة

شامل اخلليل املديرية
التعليم والتعلم احملور

املتعـــددة  الـــذكاءات  بنظريـــة  املعلـــامت  تعريـــف 
ـــة ـــدى الطلب ـــذكاءات ل ـــواع  ال ـــاف أن ـــتخدامها يف اكتش الس

الهدف

امللخص
  تقــوم فكــرة املــروع عــى اســتخدام نظريــة الــذكاءات املتعــددة الكتشــاف انواعهــا املختلفــة لــدى الطلبــة التبــاع وتركيــز 
ــؤدي اىل  ــا  ي ــف مم ــة يف الص ــم الطلب ــع معظ ــل م ــق التواص ــة لتحقي ــة متنوع ــرتاتيجيات تعليمي ــاليب واس ــى أس ــم ع املعل
االحتفــاظ باملــادة املتعلمــة، وزيــادة الدافعيــة  للتعلــم وممارســة التفكــر االجيــايب عنــد  الطالــب، ويف هــذا اإلطــار جــاءت 
ــة الــذكاءات،  وقــد تفوقــت هــذه اإلســرتاتيجية عــى الطريقــة التقليديــة  الفكــرة اهلادفــة إىل زيــادة معرفــة املعلــامت بنظري
يف اكتســاب الطلبــة لعمليــات التعلــم بمجــال عمليــات التعلــم األساســية. مــن نتائــج الدراســة وجــود 25 طالبــا مــن 28 
طالبــا مــن طلبــة الصــف اخلامــس) أ ( يســتطيعون كتابــة التعبــر بمســتويات خمتلفــة. و 93  طالــب مــن 109 طــالب مــن 
طلبــة الصفــوف اخلامــس والســادس أصبحــوا يتقنــون حفــظ  وتطبيــق عــى أحــكام التجويــد. 15  معلمــة أصبحــت لدهيــن 
فكــرة عــن موضــوع الــذكاءات املتعــددة  عنــد الطلبــة. ومــن توصيــات الدراســة نقــل  فكــرة  املــروع  اىل  مــدارس  اخــرى  
لتطبيقــه  ) تشــبيك مــع مــدارس اخــرى ( واصــدار  كتيــب  مــن  املدرســة بأناشــيد  عــن  أحــكام التجويــد  وتعميمهــا  عــى  

بعــض املــدارس وتســجيل االناشــيد اخلاصــة بذلــك .
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عنوان املشروع : توظيف التعلم النشط ضمن مدرسة صديقة للطفل
مراد زبن عبد اللطيف زبن اسم املدير/ة
ذكور كفر قدوم األساسية اسم املدرسة

التعليم والتعلم احملور
قلقيلية املديرية

ـــالل  ـــا خ ـــس وتطبيقه ـــرتاتيجيات التدري ـــر اس تطوي
ـــة ـــص الصفي احلص

الهدف

امللخص
فكــرة املــروع تركــز عــى  تطويــر آليــات التدريــس واإلفــادة مــن اخلــرات املقدمــة يف جمــال التعلــم النشــط 
ــن  ــل م ــة الطف ــة صديق ــوم املدرس ــز مفه ــالب ، وتعزي ــاه الط ــذب انتب ــة جل ــص الصفي ــالل احلص ــا خ وتطبيقه
خــالل تفعيــل حماورهــا املختلفــة، وتــم ذلــك مــن خــالل بيئــة جاذبــة للتعليــم، وتطبيــق آليــات وإســرتاتيجيات 

رائــدة يف التدريــس كالتعلــم النشــط والدرامــا يف التعليــم والتعليــم التعــاوين

عنوان املشروع : توظيف التكنولوجيا يف عمليتي التعليم والتعلم
خليفة حممد إبراهيم خطيب اسم املدير/ة

قدري طوقان اسم املدرسة
نابلس احملور

توظيف التكنولوجيا يف التعليم واإلدارة املديرية
ـــن  ـــليمة م ـــلوكيات س ـــارات وس ـــة مه ـــاب الطلب إكس
ــتخدامه  ــة اسـ ــرتوين وكيفيـ ــم االلكـ ــالل التعلـ خـ

وتوظيـــف التكنولوجيـــا

الهدف

امللخص
املــروع عبــارة عــن مبــادرة تــم تطبيقهــا داخــل املدرســة ســعيا ملســتوى علمــي أفضــل مــن خــالل إكســاب 
املعلمــن والطــالب مهــارات جديــدة يف التعليــم ) مهــارات القــرن احلــادي والعرين ( عــر التعليــم االلكرتوين 
ــة، وإكســاهبم مهــارة  ــة قادريــن عــى مواجهــة وحــل املشــكالت مــن خــالل تشــكيل فــرق بحثي إلعــداد طلب

العمــل االلكــرتوين، والقــدرة عــى إيصــال املعلومــات بطــرق تكنولوجيــة حديثــة
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عنوان املشروع : تفعيل احلاسوب  يف عمليتي التعليم والتعلم
نضال عبد اجلبار حممود كتاين اسم املدير/ة

ذكور النزلة الغربية األساسية العليا اسم املدرسة
التكنولوجيا يف اإلدارة والتعليم احملور

طولكرم املديرية
توظيـــف احلاســـوب يف التعليـــم مـــن خـــالل 

حوســـبة بعـــض الـــدروس
الهدف

امللخص
هــدف املــروع إىل التعــرف إىل الــدور الــذي يلعبــه اســتخدام احلاســوب  يف عمليــة التعليــم والتعلــم، ولتحقيــق 
اهلــدف تــم تصميــم حصــص نموذجيــة باســتخدام برنامــج ) بــور بوينــت( يف  تنفيــذ حصــص حموســبة للصــف 
ــص  ــة يف احلص ــل الطلب ــادة يف تفاع ــت زي ــروع لوحظ ــة للم ــة. ونتيج ــة العربي ــادة اللغ ــايس مل ــادس األس الس

الصفيــة بــام انعكــس عــى حتصيلهــم. 

عنوان املشروع : أثر البيئة الصفية يف الصف األول ثانوي يف رفع مستوى حتصيل 
الطالبات

ماجدة قاسم حممد عقل اسم املدير/ة
ب. كفردان ث اسم املدرسة

جنن املديرية
البيئة املدرسية احملور

واســـتخدام  التقويـــم  وأدوات  أســـاليب  تنـــوع 
نتائجـــه يف التحســـن املـــدريس ) البيئـــة املدرســـية 

ــب ( ــة للطالـ صديقـ

الهدف

امللخص
هــدف البحــث إىل قيــاس أثــر البيئــة الصفيــة لطالبــات الصــف األول الثانــوي ) علــوم إنســانية ( عــى التحصيــل 
ــوان  ــر أل ــة تغي ــة املادي ــل البيئ ــملت تعدي ــث ش ــة بحي ــة التجريبي ــة للعين ــة الصفي ــل البيئ ــم تعدي ــدرايس، وت ال
ــاز  ــر جه ــد، وتوف ــبة ومقاع ــتائر مناس ــب س ــات، وتركي ــع املجموع ــاعد يف توزي ــوان تس ــة أل ــد لثالث املقاع
ــت  ــة فخصص ــرف مبحثي ــة غ ــون بمثاب ــرف لتك ــل الغ ــة، وتعدي ــة املبحثي ــع للغرف ــوب وLCD ومراج حاس
ــة، وقــد انعكــس هــذا التغيــر عــى الطالبــات اللــوايت بــدأن يشــعرن  ــة وأخــرى للعربي غرفــة للغــة االنجليزي

ــد تفاعلهــن وحتصيلهــن. ــاره عــى صعي ــرك آث ــر ت بتغي
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عنوان املشروع : البيئة الصفية واالبداع
سهى نبيل فضل الطاهر اسم املدير/ة

ب.سيلة احلارثية.ث اسم املدرسة
جنن املديرية

البيئة املدرسية احملور
هتيئــة األجــواء الفيزيقيــة والنفســية واالجتامعيــة يف الغرفــة 

الصفيــة، وتوفــر األمــن والســالمة يف الغرفــة الصفيــة
الهدف

امللخص
تضمنــت أمهيــة تغيــر البيئــة املدرســية عامــة وتغيــر البيئــة الصفيــة باعتبارهــا أحــد ركائــز املتعلــم والتــي هلــا 
أكــر األثــر يف هتيئــة الطــالب بشــكل ســليم الســتقبال املعلومــات مــن كادر التدريــس واالبتعادعــن الفصــول 
ــتقطاب  ــادة اس ــد يف زي ــذا الصعي ــى ه ــل ع ــة العم ــد ألمهي ــه تأكي ــر مراحل ــروع ع ــهد امل ــد ش ــة، وق التقليدي
الطلبــة ليكونــوا طلبــة فاعلــن، والحــظ املعلمــون أن هنــاك حتــواّل يف درجتــي تفاعــل الطلبــة والتزامهــم، كــام 

بــادر األهــايل للتواصــل مــع املدرســة للتســاؤل عــن ســبب التغيــر

عنوان املشروع : دور التعلم النشط وتفعيل التكنولوجياعلى التحصيل العلمي
ايامن حممود حممد حسن عيل اسم املدير/ة

الفاطمية الثانوية للبنات اسم املدرسة
نابلس املديرية

التعليم والتعلم احملور
ــلوكي  ــريف والسـ ــيل املعـ ــتوى التحصيـ ــع املسـ رفـ
والطالبـــات  املعلـــامت  وإكســـاب  للطالبـــات 

مهـــارات حديثـــة يف التعليـــم والتعلـــم 

الهدف

امللخص
تلخصــت فكــرة الدراســة يف تعــرف دور اســتخدام أســلوب التعلــم النشــط وتفعيــل التكنولوجيــا عــى التحصيــل العلمــي 
ــة  ــجم ورؤي ــذا ينس ــكالت، وه ــل املش ــداع وح ــد واإلب ــر الناق ــذايت والتفك ــم ال ــة التعل ــى ممارس ــات ع ــجيع الطالب و تش
ــا املعلومــات واالتصــاالت واســتخدامها يف املدرســة لصالــح  ــادة مــن توظيــف تكنولوجي ــر املــدريس يف اإلف ــق التطوي فري
رفــع املســتوى التحصيــيل لــدى الطالبــات وجعــل التعلــم أكثــر متعــة إذ كان لتجربــة تطبيــق إســرتاتيجيات التعلــم النشــط 

واســتخدام احلاســوب أثــر إجيــايب عــى التحصيــل العلمــي للطالبــات
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عنوان املشروع : مشروع   التوعية   االنتخابية  لطلبــة  الصــف  ٢ س بعنوان ))أنا 
أنتخب ((

إبراهيــم مصطفى حممد قصــراوي اسم املدير/ة
ـــية/  ـــوم  األساس ـــد  آل  مكت ـــن راش ـــد ب ـــور حمم ذك

ـــون طم
اسم املدرسة

طوباس املديرية
البيئة املدرسية احملور

ـــق  ـــا، وحقي ـــة وعنارصه ـــوم الديمقراطي ـــب مفه ـــّرف الطال تع
ـــة ـــية املختلف ـــواد الدراس ـــن امل ـــم ب ـــل يف التعلي التكام

الهدف

امللخص
يســتهدف املــروع طلبــة الصــف الثــاين يف مدرســة ذكــور حممــد بــن راشــد آل مكتــوم األساســية بحيــث يتــم 
تنفيــذه وفــق برنامــج انتخــايب مــدروس يتعــرف الطالــب خاللــه عــى مفهــوم االختــالف بالتــوازي مــع العمــل 
ــال  ــة حي ــا اليومي ــها يف حياتن ــي نامرس ــة الت ــادات اخلاطئ ــات والع ــر االجتاه ــالب لتغي ــور الط ــاء أم ــع أولي م
ــق  ــة منس ــة وبمتابع ــة الرتبي ــة يف مديري ــة املرحل ــن مرف ــروع م ــع امل ــن، ويتاب ــل رأي اآلخري ــالف وتقب االخت
املــروع مــن جلنــة االنتخابــات املركزيــة الفلســطينية، وكان لــه أكــر األثــر يف متريــر مفاهيــم ترتبــط باملجتمــع 

ــة بسالســة املــدين للطلب

عنوان املشروع : كيفية استخدام البرامج احملوسبة التعليمية لدعم املنهاج على 
فئة) طالبات /معلمات /املجتمع احمللي (

شرين وائل رشاد البكري اسم املدير/ة
ياسن طه األساسية للبنات اسم املدرسة

توظيف التكنولوجيا يف التعليم واإلدارة احملور
اخلليل املديرية

تفعيـــل اســـتخدام الرامـــج املحوســـبة واالنرتنـــت 
لدعـــم املنهـــاج مـــن قبـــل الطالبـــات واملعلـــامت  

وبعـــض أمهـــات املجتمـــع املحـــيل.

الهدف

امللخص
ــدا  ــكل راف ــه يش ــوب وتطبيقات ــع احلاس ــل م ــاج األه ــة، فاندم ــى الطلب ــر ع ــر ال يقت ــبة أث ــج املحوس ــتخدام الرام الس
للتطويــر الرتبــوي املرتبــط باحلاســوب، هــذه باختصــار فحــوى املــروع، وفعــال كانــت النتائــج متقاطعــة وحجــم اآلمــال 

املبنيــة عليــه.
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عنوان املشروع : أثر تدريس منهاج التربية املدنية للصف الثامن يف استثارة 
الدافعية للتعلم وحتسن التحصيل

حنن حسن عبد الرمحن جر اسم املدير/ة
حممد بن راشد آل مكتوم الثانوية للبنات اسم املدرسة

نابلس املديرية
التعليم والتعلم احملور

ـــف  ـــدة  العن ـــف ح ـــالل ختفي ـــن خ ـــل م ـــبة حتصي ـــادة نس زي
ــة  ــادة الرتبيـ ــم مـ ــن قيـ ــات مـ ــن الطالبـ ــز ومتكـ بتعزيـ
ـــها . ـــة بنفس ـــة الطالب ـــز ثق ـــن، وتعزي ـــف الثام ـــة للص املدني

الهدف

امللخص
ــكاله،  ــة أش ــي بكاف ــل االجتامع ــارات التواص ــن ، ومه ــاورة اآلخري ــذات وحم ــن ال ــر ع ــارات التعب ــات مله ــالك الطالب امت
ــبة  ــادة نس ــبة  زي ــول املناس ــاد احلل ــعي إلجي ــة، والس ــة و االجتامعي ــية واألرسي ــة واملدرس ــة الصفي ــاكل البيئ ــهن بمش وإحساس
التحصيــل، وختفيــف حــدة العنــف يف املدرســة واألرسة واملجتمــع، كلهــا قضايــا تســتوجب إرشاك الطلبــة يف حلهــا مــع القيــام 
بــدور توعــوي متواصــل وهــذا مــا كان، فاملشــكلة األبــرز يف تطبيــق منهــاج الرتبيــة املدنيــة تتمثــل يف فصلــه عــن الواقــع، لــذا 
تــم العمــل عــى زيــادة  دافعيــة التعلــم وحتســن التحصيــل ,فــكان مــن الــرضوري بعــد تطبيــق  هــذا املــروع رفــع التوصيــات  
املســؤولن  يف دائــرة املنهــاج بعــدم إلغــاء هــذا املنهــاج يف الســنوات القادمــة أو عــى األقــل دمــج مــا ورد مــن موضوعــات يف 
هــذا املنهــاج يف املباحــث األخــرى كالرتبيــة الدينيــة واللغــة العربيــة والرياضيــات  واإلنجليزيــة و العلــوم االجتامعيــة وغرهــا .

عنوان املشروع : واقع  األنشطة التربوية ودورها يف حتسني العملية التعليمية 
ومعيقات تنفيذها من وجهة نظر الطالب واملعلمني يف مدرسة تفوح الثانوية

عزام حممد عبد الفتاح حدوش اسم املدير/ة
تفوح الثانوية اسم املدرسة

البيئة املدرسية احملور
اخلليل املديرية

بيـــان العالقـــة الوطيـــدة بـــن األنشـــطة املســـاندة 
ــل والتحصيـ

الهدف

امللخص
لألنشــطة الرتبويــة دوريف حتســن العمليــة التعليميــة لكــن هنــاك معوقــات حتــول دون تنفيــذ هــذه األنشــطة، ومســئولية 
جتــاوز املعوقــات ليســت شــأن املعلمــن فحســب، لــذا تــم إرشاك الطلبــة يف البحــث عــن احلــل باعتبارهــم جــزءا مــن 

املشــكلة، وبعــد فــرتة مــن الزمــن لوحــظ وجــود قابليــة لــدى الطلبــة للمبــادرة يف تذليــل العديــد مــن املشــكالت.
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عنوان املشروع : مدرسة فاعلة ملساعدة الطلبة ذوي صعوبات التعلم
سبع كامل مصطفى اشتية اسم املدير/ة

اسم املدرسة بسام الشكعة األساسية للبنن / نابلس
نابلس املديرية

التعليم والتعلم احملور
ــات  ــة ذوي الصعوبـ ــو الطلبـ ــن نحـ ــات املعلمـ ــر اجتاهـ تغيـ
ـــات  ـــوع صعوب ـــول موض ـــور ح ـــاء االم ـــة أولي ـــة، وتوعي التعليمي
التعلـــم وآليـــة املتابعـــة، وتبنـــي آليـــات عمـــل مناســـبة مـــن 

املعلمـــن ملســـاعدة الطلبـــة ذوي صعوبـــات التعلـــم.

الهدف

امللخص
ــل  ــدرايس  العام ــل ال ــف التحصي ــة  ألن ضع ــة العربي ــادة اللغ ــل  يف م ــف التحصي ــوع ضع ــار موض ــم اختي ت
ــه  ــذي حيــول دون انســجام الطالــب ذي االحتياجــات اخلاصــة يف الصــف العــادي،  وعــدم قدرت األســايس ال
عــى فهــم املنهــاج املقــرر مــا جيعلــه عاجــزا عــن التعلــم باألســاليب املعتــادة و يصبــح مســتوى أدائــه األكاديمــي 
أقــل مــن مســتوى أقرانــه مــن طــالب الصــف، وتــم اختيــار عينــة الدراســة مــن طلبــة الصــف الرابــع األســايس 
ــة عــى العنــارص  ــة وكانــت إجــراءات البحــث مبين ــات التعلــم  مــن خــالل املالحظــة الصفي مــن ذوي صعوب

املؤثــرة يف املدرســة) اإلدارة،املعلمــن،  األهــل(، وزاد التواصــل بينهــم فيــام خيتــص هبــذه القضيــة.

عنوان املشروع : بيئة مدرسية آمنة
أســــــــــامة حممد سمور خطاطبة اسم املدير/ة

بيت فوريك الثانوية للبنن / نابلس اسم املدرسة
نابلس املديرية

البيئة املدرسية احملور
ـــك  ـــه ذل ـــام يتطلب ـــة ب ـــة يف املدرس ـــن آمن ـــاء أماك إنش

ـــق ـــر املراف ـــن تطوي م
الهدف

امللخص
هــدف املــروع إىل جتهيــز بيئــة مدرســية آمنــة لتوفــر البيئــة اآلمنــة واهلادئــة للمعلمــن والطلبــة مــن خــالل التعــاون 
ــة  ــن الطلب ــاوين م ــي والتع ــل اجلامع ــتعانة بالعم ــم باالس ــة والتعلي ــروع ووزارة الرتبي ــة للم ــات داعم ــع مؤسس م
واملعلمــن، وهــو مــا حتقــق مــن خــالل تأمــن مــكان آمــن للمــواد الغذائيــة، وتوفــر أماكــن آمنــة جللــوس الطلبــة، 
وحتســن احلالــة النفســية للمعلمــن والطلبــة مــن خــالل البيئــة اآلمنــة حيــث بــدا واضحــا أن املــروع أوجــد حالــة 

مــن االنســجام، وعــزز إجيــاد بيئــة تفاعليــة، وأتــاح ترســيخ العديــد مــن القيــم، ليتكامــل املبــى واملعنــى
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عنوان املشروع : العنف املدرسي
سناء حممد أمحد دراغمة اسم املدير/ة

عراق التايه الثانوية للبنات اسم املدرسة
نابلس املديرية

البيئة املدرسية احملور
حتســـن نوعيـــة التعليـــم مـــن خـــالل توفـــر بيئـــة 

آمنـــة خاليـــة مـــن العنـــف .
الهدف

امللخص
ــرة وجــود  ــة الحظــت املدي ــة التعليمي ــة الرتبوي ــة ملــا جيــري يف حميــط املدرســة يف إطــار العملي مــن خــالل املالحظــة اليومي
مجيــع أشــكال العنف)جســدي،  لفظــي، نفــي، ضــد املمتلــكات..( متارســها مجيــع الفئــات املوجــودة يف املدرســة بنســب 
خمتلفــة , وبنــاًء عليــه قــرر فريــق اهليئــة التدريســية ممثــاًل بفريــق تطويــر العمليــة الرتبويــة التعليميــة دراســة هــذه املشــكلة يف 
مدرســة عــراق التايــه الثانويــة للبنــات ومعرفــة مــدى انتشــارها مــن خــالل تنفيــذ عــدة اجــراءات كان مــن أوهلــا توزيــع 
ــع  ــيل املجتم ــض ممث ــرى لبع ــات وأخ ــة بالطالب ــتبانة خاص ــامت واس ــة باملعل ــتبانة خاص ــتبانات )اس ــن االس ــواع م ــالث أن ث
املحــيل( هبــدف رصــد نــوع وشــكل العنــف ونســبته يف املدرســة مــع االســتئناس بــرأي مجيــع األطــراف ملعرفــة األنشــطة 
املقرتحــة للحــد مــن ظاهــرة العنــف بجميــع أشــكاله وحماولــة الوقايــة منهــا ألن اجلهــود املوجهــة لوقايــة الطلبــة مــن الوقــوع 

يف الســلوكيات اخلاطئــة أهــم بكثــر مــن اجلهــود التــي تبــذل لعــالج تلــك الســلوكيات .

عنوان املشروع:  التعلم من خالل األلعاب التربوية
شراز صالح أمحد صوافطة اسم املدير/ة
بنات احلاجة نبيهة املري اسم املدرسة

طوباس املديرية
التعليم والتعلم احملور

رفع مستوى تفاعل طالبات الصف األول وتعلمهن الهدف
امللخص

ــة ورفــع مســتوى التعلــم  ــاء احلصــص الصفي هــدف املــروع رفــع مســتوى تفاعــل طالبــات الصــف األول األســايس أثن
لدهيــن مــن خــالل توظيــف األلعــاب الرتبويــة. ولتحقيــق اهلــدف تــم عمــل خطــة إجرائيــة بمشــاركة معلمــة الصــف األول 
التــي قامــت بتنفيذهــا فاســتخدمت العديــد مــن األلعــاب الرتبويــة كمــرح الدمــى، واملــرح املتنقــل والبطاقــات امللونــة 
وغرهــا العديــد مــن األلعــاب. وجــد نتيجــة لتطبيــق املــروع زيــادة عــدد الطالبــات املتفاعــالت واملشــاركات يف احلصــة 
ــتمرار  ــرة باس ــت املدي ــارات. وأوص ــارف وامله ــن للمع ــتوى تعلمه ــع مس ــى ورف ــك ع ــكاس ذل ــة إىل انع ــة باإلضاف الصفي

اســتخدام املنهجيــة وتوســيعه ليشــمل باقــي الصفــوف األساســية.
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عنوان املشروع : زراعة األسطح استثمار للموارد املادية والبشرية  يف تعزيز 
البيئة التعليمية والصحية واالجتماعية 

هناد عايد موسى الفسفوس اسم املدير/ة
بنات تل الربيع األساسية اسم املدرسة

املديرية جنوب اخلليل
البية املدرسية احملور

ــة  ــة يف الزراعـ ــدريس العمليـ ــاج املـ ــدات املنهـ ــل وحـ تفعيـ
ـــة  ـــة تعليمي ـــق بيئ ـــا، ... ( وخل ـــوم، اجلغرافي ـــا، العل )التكنولوجي
آمنـــة وجاذبـــة تعـــزز البيئـــة الصحيـــة والســـلوك الصحيـــح.

الهدف

امللخص
ــا  ــة وم ــا املتنوع ــية بموارده ــة املدرس ــتثامر البيئ ــا اس ــن أمهه ــة وم ــة يف املدرس ــور املهم ــن األم ــة م ــة جاذب ــاء بيئ ــد انش   ُيع
هلــا مــن انعــكاس اجيــايب عــى ســلوك وأداء الطالبــات وخاصــة املشــاركات يف الدراســة، وقامــت الدراســة بزراعــة البيئــة 
املدرســية بصــور خمتلفــة يف الســاحات، ثــم اســتغالل األســطح وحتقيــق الزراعــة املائيــة واالســتفادة مــن التقنيــات احلديثــة، 
وتــم انتــاج بعــض اخلــرضوات والنباتــات العطريــة باإلضافــة إىل تطويــر قدراهتــن يف املهــارات احلياتيــة للعمــل ضمــن فريــق 
بصــورة متميــزة، ومــن خمرجــات الدراســة عمــل حديقــة طبيــة حتتــوي زهــور ونباتــات طبيــة، وطالــب حيافــظ عــى بيئــة 
املدرســة ويشــارك يف الزراعــة، وطالــب منتــم ملدرســته حيافــظ عليهــا.  ومــن توصيــات الدراســة توســعة املــروع ليشــمل 

دفيئــات زراعيــة يــرف عليهــا الطلبــة ليوفــروا دعــم للطالــب املحتــاج.

عنوان املشروع : انا أحب الرياضيات
جيهان أمحد عبد الوهاب سمودي اسم املدير/ة

بنات اليامون الثانوية اسم املدرسة
التعليم والتعلم احملور

جنن املديرية
مـــادة  يف  الطالبـــات  حتصيـــل  مســـتوى  رفـــع 

األســـايس. العـــارش  للصـــف  الرياضيـــات 
الهدف

امللخص:
هــدف املــروع اىل معاجلــة ضعــف التحصيــل وحتســن ميــول الطالبــات واجتاهاهتــن يف مــادة الرياضيــات، وزيــادة 
كفــاءة املعلــامت يف اســتخدام وســائل وأســاليب عالجيــة يف مــادة الرياضيــات. وتــم التدخــل بتبديــل معلــامت بن 
الشــعب، بتحديــد مــكان وزمــان التدخــل بــام يتناســب وواقــع املدرســة. وكانــت النتائــج بعــد االختبــار البعــدي 

بتحســن أحســن مــن 80% وذلــك يف املشــاركة الصفيــة وحــل الواجبــات وحتســن واضــح يف اجتاهــات الطلبــة.
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عنوان املشروع : تفعيل التكنولوجيا يف عمليتي التعلم والتعليم ويف اإلدارة 
املدرسية

ريام» حممد ابراهيم« عبداهلل مضيه اسم املدير/ة
فاطمة ادكيدك االساسية للبنات اسم املدرسة

اخلليل املديرية
توظيف التكنولوجيا يف اإلدارة والتعليم احملور

ــم  ــات التعلـ ــا يف عمليـ ــادة تفعيـــل التكنولوجيـ زيـ
ــية ــم واالدارة املدرسـ والتعليـ

الهدف

امللخص
ــور  ــة التط ــة ملواكب ــتجدات امللح ــة واملس ــة التعليمي ــة يف العملي ــا املهم ــن القضاي ــم م ــا يف التعلي ــل التكنولوجي ــد تفعي     ُيع
ــات  ــئلة االمتحان ــم أس ــة كتصمي ــادة التعليمي ــراء امل ــص وإث ــا يف رشح احلص ــتخدام التكنولوجي ــالل اس ــن خ ــوي، م الرتب
وأوراق العمــل وتعبئــة جــداول العالمــات، وتضمــن املــروع جمموعــة إجــراءات عــى مســتوى املامرســة التعليميــة متثّلــت 
يف تفعيــل خمتــر التكنولوجيــا، والعمــل شــمل املعلــامت والطالبــات، فاملعلــامت وظّفــن احلاســوب واحلوســبة يف التحضــر 
ــم  ــات لتصمي ــادرت الطالب ــن ب ــدرس، يف ح ــرض ال ــات يف ع ــامت األخري ــب املعل ــح وتدري ــكل رشائ ــى ش ــرض ع والع
دروس عــى شــكل رشائــح وعرضهــا للطالبــات. وتســهيل عمــل إدارة املدرســة. ومــن نتائــج الدراســة 17 معلمــة تســتخدم 
ــتخدم  ــامت تس ــات. و7 معل ــداول العالم ــة ج ــل وتعبئ ــات وأوراق العم ــئلة االمتحان ــم أس ــث تصمي ــن حي ــوب م احلاس
ــاء احلصــص وذلــك بعــرض الــدرس عــى شــكل رشائــح. تــويص الدراســة بالتشــبيك مــع املــدارس  جهــاز العــرض اثن
لنقــل خراهتــم لنــا ونقــل خراتنــا هلــم. والتواصــل مــع املجتمــع املحــيل لتزويــد املدرســة بأعــداد مناســبة مــن األجهــزة بــام 

يناســب عــدد املعلــامت والطالبــات لتنفيــذ التجربــة.

عنوان املشروع: توظيف احلاسوب يف تعليم العلوم والتكنولوجيا
رشاد عارف حممد ناجي اسم املدير/ة

البرة اجلديدة اسم املدرسة
مديرية رام اهلل املديرية

توظيف التكنولوجيا يف التعليم واإلدارة احملور
اجياد بيئة جاذبة وحمفزة من خالل استخدام احلاسوب الهدف

امللخص
ــة  ــة جاذب ــر بيئ ــة وتوف ــذب الطلب ــا كأداة جل ــوم والتكنولوجي ــم العل ــه يف تعلي ــوب وتطبيقات ــتخدام احلاس اس
ــيل والبعــدي ظهــر  ــج االمتحــان القب ــة نتائ ــة وغــر حمفــزة. وبعــد مقارن ــة صعب ــة خاصــة يف بيئ وحمفــزة للطلب
تقــدم واضــح يف حتصيــل الطلبــة يف وحــدة الكهربــاء للصــف العــارش مــا شــجع الطــالب عــى التفاعــل أثنــاء 

ــوم. ــص العل حص
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عنوان املشروع : واحة الكيمياء
متام إبراهيم خليل شيخ حممد اسم املدير/ة

بنات كفرت الثانوية اسم املدرسة
جنن املديرية

التعليم والتعلم احملور
ــدات  ــات يف وحـ ــل الطالبـ ــع حتصيـ ــن واقـ حتسـ
ـــرتاتيجيات  ـــوم باس ـــب العل ـــة بكت ـــاء املدرج الكيمي

حديثـــة.

الهدف

امللخص
هــدف املــروع إىل عــالج ضعــف الطالبــات يف مبحــث العلــوم للصــف الثامــن بشــكل عــام ووحــدة الكيميــاء 
بشــكل خــاص، وتــم التدخــل بتوظيــف أدوات منهــا االســتبانة واختبــار تشــخييص. كــام تــم توظيــف األلعــاب 
الرتبويــة واملختــر االفــرتايض وتوظيــف برنامــج )quize creator( والتعليــم التكامــيل. وكانــت نتائــج املــروع 
عــى املعلــامت والطالبــات واملجتمــع املحــيل بشــكل واضــح يف جمــاالت: التعــاون والراكــة والعمــل بــروح 

الفريــق، والتحّســن الواضــح يف حتصيــل الطالبــات.

عنوان املشروع: توظيف احلاسوب يف تعليم العلوم والتكنولوجيا
رشاد عارف حممد ناجي اسم املدير/ة

البرة اجلديدة اسم املدرسة
مديرية رام اهلل املديرية

توظيف التكنولوجيا يف التعليم واإلدارة احملور
ـــتخدام  ـــالل اس ـــن خ ـــزة م ـــة وحمف ـــة جاذب ـــاد بيئ اجي

ـــوب احلاس
الهدف

امللخص
ــة  ــة جاذب ــر بيئ ــة وتوف ــذب الطلب ــا كأداة جل ــوم والتكنولوجي ــم العل ــه يف تعلي ــوب وتطبيقات ــتخدام احلاس اس
ــيل والبعــدي ظهــر  ــج االمتحــان القب ــة نتائ ــة وغــر حمفــزة. وبعــد مقارن ــة صعب ــة خاصــة يف بيئ وحمفــزة للطلب
تقــدم واضــح يف حتصيــل الطلبــة يف وحــدة الكهربــاء للصــف العــارش مــا شــجع الطــالب عــى التفاعــل أثنــاء 

ــوم. ــص العل حص
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عنوان املشروع : أثر استخدام الفيس بوك كأداة تعليمية مساهمة يف مدرسة 
ذكور كفر راعي الثانوية

خالد يوسف حسن إبراهيم اسم املدير/ة
كفر راعي الثانوية اسم املدرسة

قباطية املديرية
التعليم والتعلم احملور

قيـــاس أثـــر اســـتخدام الفيـــس بـــوك كأداة تعليميـــة 
ــة  ــي الثانويـ ــر راعـ ــور كفـ ــة ذكـ ــامهة يف مدرسـ مسـ

عـــى حتصيـــل طلبـــة األول ثانـــوي أديب.

الهدف

امللخص
ــد  ــل بتحدي ــة، وكان التدخ ــوك كأداة تعليمي ــس ب ــتخدام الفي ــن اس ــة ع ــار الناجت ــّرف اآلث ــروع التع ــدف امل ه
جــدول لــكل معلــم للتفاعــل مــع طلبتــه والتدخــل وفــق حاجاهتــم. وتــم اختيــار عينــة عشــوائية بســيطة بلــغ 
عددهــا )56( طالبــًا. ومــن أبــرز النتائــج أن للفيــس بــوك فوائــد وإجيابيــات منهــا: زيــادة التفاعــل ومهــارات 
ــاء  ــن األعب ــف م ــى خيف ــذا املنح ــي وأن ه ــل األكاديم ــادة التحصي ــاركة، وزي ــب املش ــة، وح ــم والدافعي التعل

التقليدية للعملية التعليمية عى املعلم واملتعلم، ويقّوي العالقات بن الطلبة وعلميهم. 

عنوان املشروع: املقصف املدرسي وعالقته بالصحة اجلسمانية للطلبة 
نضال شحدة عيل السعدة اسم املدير/ة

بيت أوال الثانوية للبنن اسم املدرسة
شامل اخلليل املديرية

البيئة املدرسية احملور
ــالءم  ــام يتـ ــدريس بـ ــف املـ ــع املقصـ ــن واقـ حتسـ
ـــل  ـــايل يعم ـــم الع ـــة والتعلي ـــات وزارة الرتبي ومواصف

عـــى توفـــر االحتياجـــات الغذائيـــة.

الهدف

امللخص
ــن  ــف م ــه املقص ــا يمثّل ــم مل ــة والتعلي ــدة يف وزارة الرتبي ــات املعتم ــق للمواصف ــث مطاب ــف حدي ــاء مقص ــرة بن ــاءت فك ج
أمهيــة، ولالرتبــاط الوثيــق بــن املقصــف والبيئــة املدرســية اآلمنــة والفاعلــة. إذ أن لــه مــردود مــادي يوفــر للطلبــة غــذاء 
صحيــا ســليام، وختزيــن املتبقــي يف ظــروف ســليمة ونــر القيــم والعــادات الصحيــة واالجتامعيــة والرتبويــة واالقتصاديــة 
الســليمة عنــد الطلبــة، وكان مــن نتائــج املــروع بنــاء مقصــف  مــدريس صحــي يقــدم وجبــات غذائيــة صحيــة للطلبــة. 
وظهــور جمموعــة مــن القيــم االجتامعيــة عنــد الطلبــة مثــل التعــاون وروح االخــوة والصداقــة والعمــل املشــرتك وطهــور 
املحبــة بــن الطلبــة. وأوصــت الدراســة بنــاء مقاصــف يف كل املــدارس الفلســطينية وبمواصفــات جيــدة. والدعــوة إىل دعــم 

الرامــج الغذائيــة والصحيــة والتوعويــة داخــل املــدارس.
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قائمة باسماء خريجي الفوج الثاني من مديري املدارس املشاركني 
يف برنامج الدبلوم املهني  املتخصص يف القيادة املدرسية

اسم املدرسةاالسمالرقماملديرية

س
ابل

ن

بسام الشكعة األساسية للبننسبع كامل مصطفى اشتية1
عراق التايه الثانوية للبناتسناء حممد أمحد دراغمة2
بيت فوريك األساسية العليا للبننأسامة حممد سمور خطاطبة3
مؤسسة حممد بن راشد آل مكتوم /ث للبناتحنن حسن عبد الرمحن جر4
معزوزة املرصيهنيل مهيب إساعيل أبو الزنط5
الفاطمية ث.بإيان حممود حممد حسن عيل6
قدري طوقانخليفة حممد إبراهيم خطيب7

لية
قي

قل

االحتاد األشقر واملدور األساسيةحسن ذيب حممود عودة8
ذكور إماتن األساسيةملا عبد اللطيف سعيد عدوان9

ب. حبلة ثتغريد إبراهيم سامة الديك10
ذ. كفرقدوم. سمراد زبن عبد اللطيف زبن11

طية
قبا

ذ. فحمة الثانويةمعتز مصطفى  حممد أمحد12
ذكور كفر راعي الثانويةخالد يوسف حسن إبراهيم13
ب.عرابة.سرائدة فتحي إبراهيم محدان14
معاذ بن جبلحممود راشد يوسف كميل15

رم
لك

طو

ذ. ارتاح.سيونس عبد الواحد أبو ربيع16
ذ.خالد بن سعيدحممد درويش ذيب الري17
كفر صور س.ميرسى صدقي حامد سليان18
ذ.نزلة عيسى ثآمال عادل طاهر جابر19
ذ.النزلة الغربيةنضال عبد اجلبار حممود كتاين20
ب.اشبيليةسحر عثان عبد املحسن العزة21
احلاجة نظمية داوودإياد نظمي عبد القادر عيل22
ذكور بلعا الثانويةمنيف حممد اساعيل مجعة23

س
وبا

ط

ب. احلاجة نبيهة املرصيشرياز صالح أمحد صوافطة24
عاطوف س.مإبراهيم مصطفى حممد قرصاوي25
ذ.واد الفارعة سأنيس يوسف أنيس دراغمة26
ب. تياسري سصباح فايز صاح دواس27

ي 
اح

ضو
س

قد
ال

ب. بيت حنينا الثانويةنجاح داود عيل عودة اهلل28
بنات العينة األساسية العلياأريج عمر حممد ربيع29
ذ.صاح الدينرائدة أمحد خرض عبد احلميد30
ذ.بيت عنان ثرأفت راتب عبد اجلليل منصور31
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اسم املدرسةاالسمالرقماملديرية

يل
خلل

ل ا
ما

ش

بيت أوال الثانوية للبنننضال شحادة عيل السعدة32
زهرة املدائن األساسية للبناتبسمة موسى حسن علقم33
بيت أمر األساسية املختلطةفدوى نعيم حممد محيدان34
صاح الدين سعيسى أمحد حممد عابد35
ب.القادسية الثانويةفوزية حسن عبداهلل قرجة36
ذ. احلسن بن اهليثممجال عبد املحسن حسن اللهاليه37
دالل املغريبخولة مصطفى حممد عدوان38

يت
لف

بنات دير بلوط الثانويةنعمة معروف سليم مصطفى39س
ذ.سلفيت سعمر سعيد عبد اجلبار القزق40
الزاوية س. مسوسن رضا سامل عبداهلل41

يرة
الب

هلل و
م ا

را

الرشوق األساسية املختلطةسوسن هشام حممد جر42
ذكور أمن احلسيني األساسيةيارس سليان حممد قرصاوي43
البرية اجلديدةرشاد عارف حممد ناجي44
ب.الشيخة فاطمة بنت مبارك ثختام أنور عبداهلل زبن45
شبتن الثانوية املختلطةسعيد حسن عبد قطنة46
ذ.منجد. سرامي عبدالرمحن إساعيل الرحمي47
ذ.بري زيت سحممد حسن نمر مصلح48
ب.املزرعة الرشقية مرنا سعيد حممود أبوعامر49
بنات املزارع وعارورة ثحنان حممود حممد معايل50

ني
جن

بنات يعبد األساسية األوىلوفاء فتحي سعيد طاهر51
بنات اليامون الثانويةجيهان أمحد عبدالوهاب سمودي52
حطن الثانوية للبننخالد مصطفى حممد بزور53
بنات كفريت الثانويةمتام إبراهيم خليل شيخ حممد54
ب.كفردان ثماجدة قاسم حممد عقل55
ب.سيلة احلارثية.ثسهى نبيل فضل الطاهر56
طورة الغربيةمؤيد أمحد صادق مسعود57
ذ. دير أبو ضعيف الثانويةخليل صالح يونس ياسن58

س
ابل

ب ن
جنو

أودال س.محنان راجح محاد عدييل59
أكرم حلوم ث. ممنال إلياس أمحد القايض60
الراشد الثانويةعيل حممد عبد الرحيم شحادة61
بورين املختلطةإبراهيم ذيب باير عمران62
بنات بورين الثانويةرغد حممود معروف عمران63
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اسم املدرسةاالسمالرقماملديرية

يل
خلل

ب ا
جنو

ذ.شهداء الفوار ثخالد يونس سلان عيسى64
ب. تل الربيع  سهناد عايد موسى الفسفوس65
ذكور الرج/ثأمحد حسن عبد احلميد احلروب66
ب.حليمة السعدية. سدالل عيسى حممد العدرة67
رابود ث.مفيصل يونس قطيط قطيط68
ذ.األمن سهيثم أمحد عبداهلل القواسمة69
ب.الرج ثانتصار أمحد طالب ناجي عمرو70
ب.إمريش سأمل عيل أمحد الدرابيع71

حلم
ت 

بي

ذكور العرقوب األساسيةحسن حممود حممد الدويك72
أبو عار األساسية املختلطةفوزية حممود أمحد أبو عيل73
مراح معا الثانوية املختلطةأمحد حممود أمحد نجاجرة74
ب.روايب القدس ثرحاب داوود حممد شختور75
ب.العبيدية.ثردينة عبد احلميد حممود حساسنة76
احلرية س.مهيام خليل موسى أبو مفرح77

س
قد

النهضة األساسية جـمنال جابر حسن عوض اهلل78ال
بنات عثانأساء حممود عبد زرينة79
الفتاة جـنداء أمن حممود عمرية80

يل
خلل

ا
اخلوارزمي األساسية للبناتريا حممد إبراهيم عبد اهلل مضية81
اجلعري األساسية للبننإبراهيم أسعد عبد املطلب احلايقة82
النرص األساسية للبناتدياال حممد رفعت مجيل بايل83
الفاروق األساسية للبننوليد خالد حممود اجلعافرة84
سيدنا إبراهيمسلطان حممود رمضان اجلعري85
تفوح الثانويةعزام حممد عبد الفتاح إحدوش86
ياسن طه س.بشريين وائل رشاد البكري87
السيدة سارة الثانويةمرفت جودت إبراهيم حسونة88

حا
أري

بنات أرحيا الثانويةرانة فريد حممد عبد العال89
الفرقان اإلساميةوفاء عوض حممد عقل90
ب.الزبيدات ثهناء سليم إبراهيم زبيدات91
ذ.أبو بكر الصديقبكر حسن أمحد غروف92
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ذكور
%45

متثيل بياني خلريجي الفوج الثاني 
حسب االعداد واجلنس يف املديريات املشاركة

49 

 

  ريات:خريجو الفوج الثاني حسب الجنس في المدي

 

 

 

 

إناث
%5     5

النسبة املئوية للخريجني من االناث والذكور
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جلان املؤمتر:

 اللجنة التحضريية اللجنة الفنية اللجنة اإلدارية واللوجستية

أ.صادق اخلضور ) منسقًا (
أ. رائد يعاقبة

أ. روان اخلياط
أ. هناء صالح

أ. عبد النارص فخيدة
أ. رنا شاهن

د. شهناز الفار
أ. صادق اخلضور

د. صوفيا الرياوي )منسقًا(
أ. مرعي الصوص

أ. مروان بكري
أ. منى شلهوب
د. خليل ياسن

د. عبد احلكيم عامر
د. غانم اخليل

أ. ثاثر أبو خليل
أ. حنان جريل

أ. دعاء وهبة.
أ. مها أبو رسور

أ. عادل رسطاوي
أ. لبنى أبو رسحان

أ. إحسان سامل
أ. ياسمن صايف

د. شهناز الفار ) منسقًا (
أ. صادق اخلضور

د. صوفيا الرياوي
أ. مرعي الصوص

أ.ثاثر أبو خليل
أ. منى شلهوب
أ. مها أبو رسور
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