تقرير باهم انجازات مؤسسة فيصل الحسيني في القدس خالل الفترة
من  4112/6/1وحتى 4115/5/11
ملخص عام
في سعيها لتطوير خدمات مؤسسات القدس التعليمية والثقافية ولتطوير البحث العلمي واالنتاج االدبي في
المدارس ،دعمت مؤسسة فيصل الحسيني خالل الفترة من  1014/6/1وحتى  ،1015/5/11تسع وعشرين
مؤسسة تعليمية وثقافية في المدينة .وتضمنت األعمال تطوي ار للبنى التحتية ،وبرامج تدريبية استهدفت
المعلمين ،وأخرى مساندة استهدفت الطلبة .ونفذت أعمال البنى التحتية في ست مدارس وثالثة مراكز ثقافية
وروضة اطفال واحدة .وتضمنت هذه األعمال إنشاء مختبري علوم في مدرستين وصيانة ثالث ،وتوفير اجهزة
إضافية لمختبر حاسوب في مدرسة ورفع سعة وفعالية حواسيب مختبر مدرسة أخرى ،وتوفير وتأهيل ملعبين
في مدرستين وساحة ألعاب في مدرسة ثالثة ،إلى جانب ترميمات أخرى .ووفرت أجهزة تعليمية متنوعة لسبع
مدارس وأثاثا لمدرسة واحدة .كما ساهمت المؤسسة في إنشاء مكتبة في مركز ثقافي ،وفي ترميم شامل لمركز
اخر وانشاء خزائن مكتبية وكافيتيريا في ثالث .وأدارت المؤسسة برامج تعليمية في  11مدرسة شملت برامج
استهدفت الطالب/ات بشكل مباشر من تدريبات في مجال البحث العلمي في المواد العلمية واللغة العربية
واإلنسانيات ،إضافة الى مسابقة قراءة ،وبرنامج تفعيل الروبوتات ،وعالج صعوبات التعلم ،ووفرت برامج
تدريبية في مجال أساليب التعليم والتقويم لمعلمي/ات المواد االساسية ،وفي مجال حقوق الطفل لكافة
المعلمين .كما دعمت المؤسسة إحتياجات طارئة لشبكة مستشفيات القدس ولمستشفى الهالل االحمر
الفلسطيني.
وقد تكون طاقم عمل المؤسسة اإلداري خالل فترة التقرير من  10موظفين ،بينما تكون الطاقم الفني من 11

مستشارا/ة تربويا/ة ومدربا/ة ،و 55معلم/ة مواد المنهجية معينين من ضمن طواقم المدارس لتنفيذ مسابقات

القراءة ونوادي األبحاث العلمية وبرمجة الروبوتات.
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وقد بلغت مصاريف أعمال المؤسسة خالل فترة هذا التقرير  1,635,631دوالر ،وبالتالي تكون قد بلغت

مصاريف أعمال المؤسسة التراكمية منذ بدات نشاطاتها أواخر عام  1001وحتى  1015/5/11مبلغ
 17,757,079دوالر.

وقد ساهم في دعم نشاطات المؤسسة خالل فترة التقرير كل من الصندوق العربي لالنماء االقتصادي

واالجتماعي – الكويت عبر منحة بإشراف مؤسسة التعاون في مجال البرامج والبنى التحتية ،كما قدمت

فلسطين الغد تمويال في مجال البنى التحتية  ،وقدمت مجموعة من األفراد الداعمين تبرعات استخدمت في
تغطية برامج المؤسسة غير الممولة من أية جهة أخرى  ،إضافة الى تغطية جزء من التكاليف االدارية .أما

االفراد الداعمين للمؤسسة فقد شملوا كال من السيدة سعاد الحسيني الجفالي ،والسيدة ديالى الحسيني ،والسيدة
جهاد الحسيني ،والسيد زهير العمد ،والسيدة سميحة الحسيني ،والسيدة لما الحسيني ،والسيد رياض الحسيني،
والسيد مصطفى موسى والسيدة رزان الحسيني واخرين.

التفاصيل
دعم المؤسسات التعليمية والثقافية في القدس
البنى التحتية (صيانة وتأهيل المباني والساحات ) :على صعيد تطوير البنى التحتية في المدارس والمراكز
الثقافية قامت المؤسسة بتفيذ البنود االتية علما ان البنود الملونه عناوينها باالخضر مولت من فلسطين الغد
بينما مولت البنود باالصفر من تمويل فلسطيني عام ومولت البنود بالخمري من تبرعات قدمت من افراد:
أوالا -ترميمات في مدرسة دار الحكمة :وهي مدرسة مختلطة تخدم  166طالبا وطالبة من الصف االول
وحتى السادس وتقع في حي بيت حنينا في القدس .وشملت االعمال فيها إعادة تأهيل الملعب وتعديل مستوى
أرضيته ومن ثم تزفيته وتلوينه وتخطيطه وتركيب مظلة ،وتاهيل المنصه الخارجية ،ورفع اسوار المدرسة.
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قبل

بعد

ثانيا -أ مدرسة الدوحة األساسية :وهي مدرسة إناث تخدم  115طالبة من الصف االول وحتى السادس وتقع
في حي وادي الجوز في القدس .وشملت االعمال فيها فصل عداد الكهرباء الخاص بالمدرسة عن عداد
جمعية االتحاد النسائي الواقعة في نفس المبنى ،وتوفير لوحات كهربائية جديدة مع تأريضها وتركيب شواحن
كهربائية بناء على متطلبات شركة الكهرباء.
ثانيا – ب مدرسة الدوحة األساسية :تم ايضا تاهيل الوحدات الصحية الخارجية من خطوط الصرف الصحي
ونفضها بشكل كامل وصيانة مختبر العلوم .

بعد

بعد
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ثالثا -روضة االتحاد النسائي :وهي روضة اطفال تابعة لجمعية االتحاد النسائي وتقع في وادي الجوز في
القدس  .وشملت االعمال فيها إعادة تأهيل الوحدات الصحية التابعة لها وخطوط الصرف الصحي ،وتوفير
مخزن ،إضافة إلى توفير مشربيات خارجية.

بعد

 رابعا -مدرسة الحسن الثاني األساسية :هي مدرسة ذكور وتخدم  111طالبا من الصف األول وحتىالتاسع  ،وتقع في حي وادي الجوز في القدس .تضمنت االعمال في المدرسة إعادة تأهيل الملعب،

وذلك بإزالة الزفتة القائمة وتعديل المستويات وتزفيته وتلوينه ودهانه ،مع تجديد التصريف الصحي ،كما

تم تجهيز مختبر العلوم بتوفير الطاوالت والخزائن الالزمة ،اضافة الى ذلك فقد تم تغيير البوابة وصيانة

االسوار.

بعد

قبل

بعد
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بعد

خامسا -مدرسة صالح الدين األساسية :هي مدرسة مختلطة تخدم  111طالبا وطالبة من الصف األول إلى
الصف الرابع وتقع في حي راس العامود في القدس .وقد تضمنت االعمال فيها توفير مشربية جديدة ،وتوفير
مقصف جديد(كونتينر) مع تجهيزه بكل ما يلزم .كما تم تركيب خزانة يخدم كفاصل لمطبخ المدرسة عن
الممر ،وتم تركيب حديد حماية فوق بوابة مركز اإلشراف التابع لمديرية التربية والتعليم المحاذي للمدرسة
وباب ألمنيوم لمدخل المركز ،ومظلة فوق مدخل السطح لمنع تسريب مياه األمطار .وكذلك تم تركيب سلك
شائك على السور الرئيسي للمدرسة للحماية من السرقات ،وصاج على السور الفاصل بين مبنى المدرسة
وبين الجيران.

خالل التنفيذ

بعد

5

المقصف من الداخل

المقصف من الخارج

سادسا -مدرسة نور المعارف (أحباب اهلل) :هي مدرسة مختلطة تخدم  140طالبا وطالبة من الصف
األول وحتى الصف التاسع ،وتقع في حي الزعيم في القدس .تضمنت االعمال فيها إعادة تأهيل غرفة
في الساحة لتصبح وحدات صحية ،وصيانة خطوط الصرف الصحي لهذه الوحدات  ،ونقل منطقة
ألعاب األطفال مع الحماية المحيطة بها إلى منطقة مجاورة ،مع تركيب بالط مطاطي ألرضيتها ،وتمت
إعادة تأهيل الملعب الرئيسي بعد نقل ألعاب األطفال ،وذلك بإزالة الوحدات الصحية التالفة وفرد طبقة
بيسكورس وتبليطها ببالط اسمنتي ،وصيانة األسوار المحيطة به ،وتركيب حمايات خشبية مغطاة بطبقة
من االسفنج ،وذلك على األعمدة في الساحة الرئيسية للطالب ،وهدم الدرج القديم المؤدي إلى الساحة
وبناء آخر جديد أعرض من القديم.

حديد الحماية فوق بوابة المركز

الوحدات الصحية من الخارج  :بعد

الوحدات الصحية من الخارج  :قبل
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بعد

الساحة خالل التنفيذ

بعد

بعد

سابعا -مدرسة دار الهدى الثانوية :وهي مدرسة اناث تخدم  110طالبة من الصف السابع إلى الصف
الثاني عشر وتقع في حي شعفاط في القدس .وتضمنت اعمال الترميم فيها زيادة ارتفاع األسوار

الخارجية وتركيب حماية جديدة وقصارتها وطراشتها .كما تمت إعادة تأهيل غرفة خارجية في ساحة
المدرسة وتحويلها إلى وحدات صحية ،وعزل سطحها وتركيب باب وشباك جديدين لها ،اضافة الى
بعد

تحويل غرفة الوحدات الصحية القديمة إلى مختبر علوم ،وتم رفع سقفه لزيادة حجم الغرفة ،وتركيب باب

وشباك جديدين له وتجهيزه باألثاث الالزم من طاوالت وخزانة وتأسيسات كهربائية.

7

قبل

بعد

بعد

قبل

بعد

قبل

ثامنا -معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى :وهو معهد تابع لجامعة بيرزيت لديه عدة فروع وقد تم دعم
احتياجات في البني التحتية لفرع القدس الذي يقع في شارع الزهراء حيث تم تأهيل الكافيتيريا لتشكل موردا
اضافية للدخل للمعهد وتم توريد وتركيب مظلة أمامها ،واضافة طاوالت ومظالت تخدم رواد الكافتيريا من
الطالب واألساتذة .كما تم تركيب خزائن للغرف الصفية ولقسم المحاسبة داخل المعهد.
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بعد (من

بعد

بعد

بعد

بعد

بعد

تاسع ا -جمعية سوار للثقافة والفنون :وهي مؤسسة ثقافية تقع في شارع الرشيد في القدس ،تهدف بشكل
اساسي الى الحفاظ على التراث الفلسطيني وربط الجيل الجديد فيه ،من خالل تعليم الدبكة الشعبية باالضافة
الى الموسيقى والفن والدراما وغير ذلك من الفنون .وقد تم عمل ترميم كامل للمركز تضمن إعادة تأهيل
مدخل الجمعية والممر والغرفة الداخلية ،وذلك من تركيب بالط أرضي جديد ونجف قصارة وتكحيل الحجر
أسفله وصيانة األبواب الحديدية وباب األلمنيوم وشبابيك األلمنيوم وتلبيس جدران الغرفة بالحجر وتركيب
سقف مستعار إضافة إلى التأسيسات الكهربائية .كما تم إعادة تأهيل الوحدة الصحية وتوفير وحدة إضافية
في الممر ،مع إعادة تأهيل الدرجات المؤدية لها وتعديل ارتفاعاتها مع عمل خطوط تصريف صحي جديدة.
وكذلك إعادة تأهيل القاعة الرئيسية والسفلية للجمعية ،وذلك بصيانة السدة المعدنية وتركيب درج معدني جديد
وتركيب أرضية خشبية خاصة ألغراض تدريبات
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الفرق في الجمعية ،وتركيب أسقف مستعارة جديدة ووحدات إنارة وأعمال كهربائية كاملة ،ونجف القصارة
وتكحيل الحجر أسفلها في القاعة الرئيسية وقصارة الجدران وطراشتها في القاعة السفلية.

بعد

قبل

قبل

بعد

قبل

10

بعد

قبل

عاش ار :مركز الشباب االجتماعي في مخيم شعفاط  :دعمت المؤسسة انشاء مكتبة في المركز وهو يقوم
بخدمات مجتمعية لرفع المستوى الثقافي في المنطقة ( 600000نسمة) من خالل نشاطاتها المختلفة في
القراءة والنوادي  ،ويستهدف الفئات العمرية المختلفة لألطفال (من عمر  6سنوات حتى  15سنة) وللشباب
بعد

( 15سنة فما فوق) .

تم توريد جزء من أثاث المكتبة (طاوالت وكراسي للمطالعة ،ومقاعد للجلسات التفاعلية ،ومكتب مسؤول
المكتبة).

بعد

بعد

بعد
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(البنى التحتية) اجهزة واثاث والمرافق االخرى:
يبين الجدول التالي كافة االجهزة واالثاث التي وفرتها المؤسسة خالل فترة التقرير للمدارس والمراكز الشبابية
ولمستشفى الهالل في القدس.
الجهة المستفيدة

البند

تم تمويل المشتريات التالية من خالل مشروع مساندة التعليم في القدس ضمن منحة بإشراف مؤسسة
التعاون وبتمويل من الصندوق العربي لالنماء االقتصادي واالجتماعي – الكويت
مدرسة النظامية الثانوية

 12حقيبة الكترونية .توفير  10رخص VDIوصيانة الشبكة ،واعادة
ترتيب خزانة السيرفر وغيرها لرفع فعالية مختبر الحاسوب

مدرسة النظامية االساسية

 10حقيبة الكترونية

مدرسة جيل االمل

 10حقائب الكترونية

مدرسة دار الطفل العربي

 12حقيبة الكترونية

مدرسة دار االيتام اإلسالمية  12حقيبة الكترونية
الصناعية /العيزرية
مدرسة المطران

 5اجهزة حاسوب لدعم مختبر القسم االبتدائي

مدرسة روضة الزهور

توفير خزائن لغرفة المعلمات ،وتوفير برنامج ادارة محوسب

تم تمويل المشتريات التالية ضمن مشروع دعم مدارس ومراكز شبابية في القدس بتمويل من فلسطين الغد
مدرسة دار الحكمة

 1أجهزة البتوب 4 ،طابعات 4 ،أجهزة تلفاز ،بروجيكتوران ،لوحان
تفاعليان 4 ،مسجالت

مدرسة نور القدس

جهاز حاسوب ،اجهزة وادوات مخبرية والعاب رياضية

التدريب والبرامج الالمنهجية
وفرت المؤسسة برامج تدريبية إلدارات المدارس ولمعلمي/ات اللغة العربية واالنجليزية والرياضيات والعلوم
واالنسانيات ،ووفرت لمختلف المعلمين/ات تدريبات في مجال صعوبات التعلم ،وحقوق الطفل ،وادارة البيت
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الداخلي لمشرفي االقسام الداخلية .ووفرت للطالب تدريبات في مجاالت البحث العلمي واالدبي وبرمجة
الروبوتات ومسابقة في قراءة الروايات باللغة العربية واالنجليزية.
تدريب االدارات والمعلمين/ات :تعمل المؤسسة وفق اسس ضمان حق التعلم والتعبير والمشاركة لكل طفل/ة.
وتحمل رؤية تطوير البحث العلمي واالنتاج االدبي في المدارس .وتعمل المؤسسة لتحقيق رؤيتها بالتعاون مع

ادارات

المدارس ومعلميها وخاصة معلمي/ات المواد االساسية.

اوال  :اختتام مشروع التطوير الشامل في سبع مدارس في القدس وتعميم التجربة لمدارس اخرى في المدينة
اختتمت المؤسسة مشروعها بعنوان "برنامج التطوير الشامل في المدارس" ،خالل مؤتمر اقيم في فندق
اإلمباسادور في السابع عشر من حزيران .خدم البرنامج سبع مدارس في القدس ( 1052طالبة وطالب
وموله االتحاد األوروبي.
و 101معلمة ومعلم) ما بين الفترة من تموز  2011وحتى حزيران ّ ،1014
وشمل المشروع القائم على اساس احترام حقوق الطفل برامج تدريبية للمعلمين والمعلمات واخرى المنهجية
فنية وعلمية للطلبة ،اضافة الى تطوير البنى التحتية من توفير أدوات وأجهزة علمية وتعليمية وأثاث وترميات
للمدارس وفق حاجاتها .وقد حقق المشروع هدفا أساسيا هو تغيير الممارسات الصفية وجعلها مرتبطة بشكل
أكبر بحقوق الطفل ،واحترام عقله ،وتشجيعه على التحليل واالستنتاج ،وتفعيل مهارات التفكير العليا لديه.
ويشير تقرير التقييم الخارجي الى ان هذه الممارسات أدت إلى رضا أعلى لدى طلبة المدارس التي استفادت
من خدمات المشروع ،فبينما عبر  % 66من الطلبة عن رضاهم حول ممارسات المدرسة المتعلقة باحترام
حقوقهم في العام  ،1011فقد عبر  % 24عن رضاهم في العام .1014
وقد تضنت فعاليات االختتام التي حضرها  112ضيفا منهم  140معلم ومعلمة ومدير ومديرة لعدد من
مدارس القدس عروضا من قبل مستشاري المشروع التربويين في مجاالت االدارة وعسر وصعوبات التعلم
والوالدية وحقوق الطفل واللغة العربية واالنجليزية والرياضيات والعلوم ،هدفت ال نقل التجربة الى الحضور.
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جانب من ورشة عسر وصعوبات التعلم

جانب من افتتاح المؤتمر الختامي في القدس

ثانيا :تعميم التجربة التدريبية التي جرت في القدس خالل االعوام  1014-1011على باقي محافظات
الضفة الغربية
في اطار تعميم تجربتها التدريبية التي استهدفت معلمي/ات المواد االساسية في  2مدارس في القدس ضمن
مشروع التطوير الشامل الممول من االتحاد االوروبي بين االعوام  ، 1014-1011نظمت مؤسسة فيصل
الحسيني بالتنسيق مع و ازرة التربية والتعليم العالي  9ورشات متخصصة في كل من مواد اللغة العربية
والرياضيات والعلوم و 7ورشات في اللغة االنجليزية استهدفت معلمي/ات ومشرفي/ات المواد في محافظات
القدس وضواحيها ،وكل من محافظات رام اهلل ،شمال ووسط وجنوب الخليل ،وبيت لحم ،ونابلس "ضمت
مشرفين ومشرفات من جنين وقلقيلية وطولكرم وسلفيت وقباطية" .حضر الورشات  150معلما ومعلمة ومشرفا
ومشرفة .وركزت ورشات اللغة العربية على تعليم فهم المقروء وقد تسلم المتدربون/ات دليل اللغة العربية
وعرف مؤلف الدليل مستشار اللغة العربية الدكتور موسى خوري المتدربين/ات
بعنوان "على مدارج القراءة"ّ ،
على اليات تعليم فهم المقروء ودور القراءة كعملية إنتاج ثانية للنص ،ووصف المجتمعات الشفاهية ،والقراءة

في المجتمعات التي تعيش في المناطق الحدودية بين الشفاهية والكتابية ،وذلك بهدف الوصول إلى توصيف
المشكلة وراء ضعف مهارة فهم المقروء في مدارسنا ،وصوال الى شرح اآلليات الصحيحة لتعليم القراءة.
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ورشة اللغة العربية في نابلس

الورشة االفتتاحية في نابلس

وركزت ورشات اللغة االنجليزية على تعريف المتدربين/ات باليات تطبيب النصوص ،بمعنى تغييرها مع
الحفاظ على مستواها اللغوي ،الستخدامها في تقييم أداء الطلبة غير القائم على الحفظ  ،كما تم التركيز على
كيفية تعليم مجموعة من المهارات اللغوية وجرى شرح لماهية المشاريع الصفية وكيفية تنفيذها ،وأهميتها في
تعزيز استقاللية الطلبة ورفع ثقتهم بأنفسهم ،وتمكينهم من االختيار وتحمل المسؤولية والعمل ضمن فريق.
ووزع دليل اللغة اإلنجليزية بعنوان "صندوق كنوزنا" على المتدربين/ات .وقد ادارت الورشات مستشارة اللغة
اإلنجليزية ومؤلفة الدليل الدكتورة جان قطان.

ورشة اللغة االنجليزية في رام هللا
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وركزت ورشات الرياضيات على موضوع االنماط ،حيث عرفت مستشارة الرياضيات األستاذة كوثر عطية
ياسين األنماط ،وركزت على تطوير فهم األنماط والعالقات ،معتبرة هذا الفهم أم ار أساسيا لتعلّم الرياضيات
في المرحلة األساسية .وشرحت مجموعة من نماذج لدروس تعتمد األنماط كأساس في تعليم الرياضيات.
وركزت ورشات العلوم على كيفية ادارة نادي علمي في المدرسة .وشرحت مستشارة العلوم االستاذة ديما
حلواني مختلف محتويات دليلها بعنوان "بأيدينا نكتشف" ،الذي هدف الى التعريف بخطوات ادارة ناد علمي
وتحويل التجربة الى بحث علمي .واستخدمت في شرحها نماذج وثقت في الدليل طورتها معلمات خالل
عملهن في النوادي العلمية ،وذلك لتفسير الخطوات بشكل عملي ،ولتوفير نماذج للقاءات علمية مجربة يمكن
استخدامها من قبل المعلمات والمعلمين الحقا.

ثالثا :البرامج التدريبية والالمنهجية خالل فترة التقرير (تمت ضمن مشروع مساندة التعليم في القدس
ضمن منحة باشراف مؤسسة التعاون وبتمويل من الصندوق العربي لالنماء االقتصادي واالجتماعي –
الكويت)
التدريب في مجال االدارات
استمر المستشار التربوي الدكتور احمد فتيحة بالعمل على تمكين ادارات خمس 1مدارس في مواضيع عديدة
في االدارة المدرسية ضمن ورشات حملت عنوان قضايا معاصرة في االدارة والقيادة التربوية .وقد ركزت
الورشات خالل فترة التقرير على ثالثة مواضيع هي :تطوير استراتيجيات عمل للمدارس لمدة ثالثة اعوام
وتطوير معايير للمعلم  /المعلمة المتميز/ة في المدرسة ،وايجاد السبل لتفعيل شراكة االهالي بالمدارس .اما
على صعيد استراتيجيات العمل فقد انهت ثالثة من المدارس المشاركة استراتيجيات عملها وقد اتخذت مدرسة
ابو بكر رؤية تحويل المدرسة الى منظمة متعلمة ،اما مدرسة دار الطفل فقد ركزت على تنشأة جيل قادر
على التعلم الذاتي ،وركزت رؤية مدرسة النظامية الثانوية على اعطاء فرص متساوية للجميع واالنتقال من
التعليم الى التعلم .وعلى صعيد اخر قامت المدارس المشاركة بعمل مشترك هدف الى تطوير معايير مسابقة
1

دار الطفل العربي ،ابو بكر الصديق ،النظامية بيت حنينا ،الروضة الحديثة ،المطران
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للمعلم/ة المتميز/ة بناء على االسس التي تم مراعاتها في عمليات التدريب المختلفة والقائمة على حقوق
الطفل والمراعية الختالفات االطفال واالخذة بعين االعتبار صعوباتهم وابداعاتهم ،كما تم تطوير استمارة
خاصة برأي الطلبة في معلميهم لتكون جزءا من التقييم التابع للمتسابق ،وذلك لرفع صوت الطالب /الطالبة.
وقد وضعت االهداف التالية للجائزة:
 .1تقدير اإلدارة والمدرسة للمعلم/ة.

 .1نشر ثقافة التميز ،واإلبداع ،والجودة ،وااللتزام ،واإلتقان.
 .1إبراز دور المعلم والمعلمة وأهميتهما ومكانتهما في المجتمع.

 .4تشجيع روح التنافس ما بين التربويين والتربويات لتقديم أفضل ما لديهم من ممارسات.
 .5تطوير الممارسات التربوية واإلدارية ،واالرتقاء بمستوى األداء.
كذلك تم التركيز هذا العام على دراسة تفعيل شراكة االهالي في المدارس خالل ورشات عمل ضمت فرق
التغيير في المدارس وممثلين عن االهالي وتم خاللها دراسة اسباب عدم تفعيل دور االهالي في المدارس
ووضع مقترحات للحلول .

(يمين) احدى ورشات العمل الخاصة باالدارات( .يسار) ورشة عمل حول مشاركة االهالي في المدرسة
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التدريب في مجال اللغة العربية
استكمل مستشار اللغة العربية الدكتور موسى خوري العمل مع مجموعة من طلبة ومعلمي ومعلمات مدارس
دار الطفل العربي والمطران وابو بكر الصديق ،في مجال كتابة البحث العلمي (المقالة المطولة) .وقد نتج
عن هذا العمل  11بحثا طورها  11طالبا وطالبة من المدارس المذكورة ،وذلك في مجال متعلق في اللغة
تضمن بعضها الجوانب االجتماعية للغة ،ومنها ما شمل دراسات ميدانية كاألبحاث الخاصة بأسباب عزوف
الطالب عن القراءة ،واخرى اجتماعية غير ميدانية كصورة المرأة في األمثال الشعبية وصورتها في القصص
الشعبية ،ومبنى وموضوعات اغنية الدلعونة الشعبية الفلسطينية ،وتضمنت اخرى قراءات في االجندات
االدبية كأجندة مؤسسة فيصل الحسيني الخاصة ببرنامج القراءة لطلبة المدارس ،واألبعاد االجتماعية
والسياسية لكتابات محمود شقير ،وتناولت غيرها محاور ادبية كالمقارنة بين المرأة الفلسطينية والمرأة
اإلسرائيلية في رواية عائد الى حيفا لغسان كنفاني ،واالستعارات الدينية في شعر محمود درويش ،والموروث
الشعبي في رواية السداسية ألميل حبيبي ،والجوانب االجتماعية في مجوعة سميرة عزام .وقد كرمت المؤسسة
الطلبة المشاركين في حفل أقامته في مدرسة دار الطفل العربي في القدس ،واعلنت اسماء اصحاب
وصاحبات االبحاث الثالثة االكثر تمي از في كل مدرسة.

حفل البحث العلمي في اللغة العربية (المقالة المطولة)
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التدريب في مجاالت اللغة االنجليزية ،والرياضيات والعلوم
قامت مستشارة مادة اللغة االنجليزية الدكتورة جان قطان ومستشارة مادة الرياضيات االستاذة كوثر عطية
ياسين ،ومستشارة مادة العلوم االستاذة ديمة دسوقي حلواني ،بتدريب معلمي المدارس في مجالي تطوير اوراق
العمل واالختبارات التقويمية .وتم التركيز على هذين الجانبين بناء على دراسة تقييمية اجرتها المؤسسة
لمشروعها تحت عنوان التطوير الشامل في سبع مدارس في القدس ،والتي اشارت الى ضعف المعلمات/
المعلمين في هذين الجانبين .وتضمنت التدريبات التعريف بأنواع اوراق العمل واهدافها المختلفة ومتى
يستخدم كل منها ،والية استخدامها ،وقد طور معلمو ومعلمات المدارس المختلفة اوراق عمل واختبارات خالل
فترة التدريب وقد تم استخدامها في صفوفهم/هن في محاولة لتذويت ممارسة استخدام اوراق العمل .وشاركت
مستشارة صعوبات التعلم االستاذة كفاية بيضون في ورشة خاصة لمعلمات العلوم لتوضيح حاجات الطلبة
الذين يعانون من صعوبات التعلم واالمور التي يجب ان تؤخذ بعين االعتبار لدى تحضير اوراق العمل
الخاصة بهم /بهن.
نوادي البحث العلمي في مادة العلوم
عملت مستشارة مادة العلوم االستاذة ديمة حلواني على تدريب معلمات ومعلمي اربع مدارس على اقامة نواد

علمية متخصصة في البحث العلمي .وقد نظمت هذه المدارس نواد علمية هدفت الى تدريب المعلمين/ات

على اقامة ناد علمي بما يتطلب ذلك وضع اسئلة اختبار الختيار الطلبة المشاركين في النادي ،كيفية توزيع

الطلبة لفرق عمل ،كيفية ادارة حصص النادي ،اختيار التجارب ،استخدام االدوات المخبرية اضافة الى

التعرف على اساليب البحث العلمي وتطوير بوستر علمي .وقام المعلمين/ات المتدربين/ات بدورهم بتدريب

طلبة النوادي على مهارات وضع فرضيات البحث العلمي واالسئلة العلمية واسلوب تكرار التجربة وصوال الى
االستنتاجات العلمية ومن ثم عرضها عبر بوستر علمي .وتم خالل لقاءات النوادي االسبوعية تنفيذ تجارب

علمية في الفيزياء والكيمياء واالحياء وااللكترونيات باستخدام حقائب الكترونية حيث تم توفير حقيبة تجارب

لكل طالب /طالبة .واختتم النادي في مدرستين ( دار االيتام االسالمية الصناعية وجيل االمل في العيزرية)
من المدارس االربعة خالل فترة هذا التقرير  .وقامت المؤسسة بتنظيم حفل كرمت خالله  15طالبا وطالبة

شاركوا في نادي البحث العلمي في المدرستين ،واقامت مسابقة ألفضل بوستر في كل مدرسة حيث عرض

كل فريق من الفرق المشاركة من المدرستين مجلة حائط "بوستر" قام بتطويرها حول احدى التجارب المنفذة
19

خالل النادي .واختار محكموا المسابقة الفريق الفائز من كل مدرسة بناء على تقييمهم لمحتوى البوستر
وعرض الطلبة واجاباتهم على اسئلة التحكيم .وقد تشكل الفريق الفائز من مدرسة دار االيتام االسالمية

الصناعية من كل من الطلبة عليان الشمالي ومصطفى ابو حماد ومحمود ابو حماد .بينما تشكل الفريق

الفائز من مدرسة جيل االمل من كل من الطالبات براء جبران وملك جبران وسجى فرعون وبتول ابو حماد.

نادي البحث العلمي في مدرسة جيل االمل

نادي البحث العلمي في مدرسة االيتام االسالمية الصناعية في العيزرية
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البحث العلمي في المواد االنسانية
مع بداية الفصل الدارسي االول تم البدء بعقد جلسات مكثفة لتدريب المعلمين/ات الراغبين/ات بمتابعة نوادي

البحث العلمي في المواد االنسانية في  5مدارس ثانوية 2في القدس باشراف مستشار المؤسسة د .يحيى
حجازي ،وقد تم استهداف طلبة الصفوف السابع وحتى العاشر .تم تدريب  2معلمات/معلمين من المدارس

الخمس باالضافة الى مشرفتين من مركز االشراف التربوي التابع لمديرية التربية والتعليم في القدس على

اسس التفكير العلمي ،تحديد موضوع وأسئلة وفرضيات البحث والمبنى العام للبحث العلمي .تم لقاء الطلبة

المشاركين/ات في النوادي والبالغ عددهم  11طالب و 22طالبة بمعدل  1-1مرات شهريا ،ويقوم
المعلمون/ات بدورهم بمتابعة مراحل العمل مع الطلبة المشاركون/ات في النادي ،والتي تتلخص في :تعريف

الطالب/ة على األسس المعرفية للتفكير العلمي ومصادر البحث العلمي ومميزات كل منها ،واألدوات

األساسية في جمع المعلومات في العلوم االنسانية ،وانتقاد المقاالت ومناقشاتها ،والتعرف على مبنى البحث

العلمي الكمي والكيفي ،وكتابة سؤال وأهداف وفرضيات للبحث الذي سيتم تنفيذه ،وتحديد أداة لجمع
المعلومات والقيام ببنائها سواء اختار/ت النهج الكمي أو النهج الكيفي ،وكيفية القيام بجمع المعلومات

وتحليلها ،ووضع المعطيات في قوائم وأشكال والقيام بشرحها ،وتفسير النتائج التي تم التوصل اليها ،واستخدام
المراجع بصورة صحيحة وتلخيص األفكار منها ،وتوثيق المراجع والمصادر بصورة سليمة.

برمجة وتفعيل الروبوتات
للسنة الثانية على التوالي شاركت مجموعة من معلمات ومعلمي اثنتي عشر 3مدرسة في برنامج تفعيل
الروبوتات في حل المشكالت والبحث العلمي .وقد نظمت كلية وجدي نهاد ابو غربية الجامعية التكنولوجية
هذا البرنامج ،ودربت المعلمين/ات الذين لم يتلقوا تدريبا مسبقا في تعليم الطلبة برمجة الروبوتات والبحث
2

المدارس المشتركة في نادي البحث العلمي هي  :دار الطفل العربي ،المطران ،عثمان بن عفان ،الروضة الحديثة ،ابو بكر الصديق
المطران ،النظامية – بيت حنينا ،النظامية – شعفاط ،دار الط فل العربي ،أبو بكر الصديق ،الكلية اإلبراهيمية ،اإليمان – ذكور ،اإليمان – إناث،
الفتاة الالجئة (د) ،ذكور أبو عبيدة ،إمليسون ،الشابات المسلمات .شارك في برنامج المرحلة االبتدائية  7معلمين/ات ،و 767طالب/ة .وشارك 21

معلم/ة ،و 207طالب/ة في برنامج المرحلة االعدادية والثانوية.
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العلمي .و تنفذ كلية وجدي نهاد أبو غربية الجامعية التكنولوجية هذا البرنامج للسنة الثالثة على التوالي ضمن
مشروع مساندة التعليم في القدس ،وتم تنفيذ البرنامج للمراحل االبتدائية واالعدادية والثانوية .اما على صعيد
المرحلة االبتدائية فا ستخدم الروبوت في نشاط منهجي لتعليم الطلبة عدد من المفاهيم العلمية عن طريق بناء
نماذج وبرمجة الروبوتات ألداء مهام محددة خالل السنة الدراسية .واما في المرحلتين اإلعدادية والثانوية فتم
تنفيذ المنافسة بين فرق المدارس المشاركة كنشاط المنهجي في مجاالت تصميم وبرمجة الروبوت والبحث
العلمي .وتكمن الفائدة للطلبة المشاركين في هذا المشروع في تقوية مهارات التفكير واإلبداع وأهمية العمل
الجماعي والعمل ضمن فريق ،باإلضافة إلى المهارات الحياتية األخرى والمهارات التقنية التي يكتسبها الطلبة
طيلة مدة المشروع .وقد حمل نشاط برمجة الروبوت والبحث العلمي هذا العام عنوان مستقبل التعلم World
 ،Class Learning Unleashedحيث عملت فرق المدارس على اختيار مشكلة في التعليم وقدمت بحثا
حولها تضمن الحلول المقترحة ،وكذلك تركزت برمجة الروبوتات في هذا المجال.
وقد نظمت كلية وجدي ابو غربية مسابقة في نهاية برنامج هذا العام تضمنت عرضا لالبحاث العلمية من كل
مدرسة من المدارس المشاركة ،وتضمنت مسابقة بناء وبرمجة وتحريك الروبوتات ،وقد فازت بالمرتبة االول
مدرسة االيمان لالناث وبالمرتبة الثانية مدرسة االبراهيمية.

برنامج الروبوتات في مدرسة المطران
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التوعية حول حقوق الطفل
في مجال التوعية حول حقوق الطفل عملت المؤسسة هذا العام على توعية ادارات ثماني 4مدارس حول
مستوى حفاظهم على حقوق الطفل في مدارسهم .وقد تم بداية العام الدراسي  1015/1014تعبئة استمارات
خاصة بحقوق الطفل من قبل  1200طالب وطالبة من الصفوف الثالث وحتى العاشر في المدارس الثمانية
المذكورة ،علما ان البرنامج في مدرسة االيتام االسالمية الصناعية اقتصر على طلبة القسم الداخلي .وبعد
تفريغ النتائج وتحليلها قام مستشا ار المؤسسة االستاذ جواد دويك والدكتور يحيى حجازي بعرض النتائج على
ادارات المدارس الثمانية ،ومن ثم تم البدء بالعمل مع طلبة ومعلمات/معلمي المدارس لتحسين الوضع فيها.
وقد تم في المدارس االبتدائية التركيز على موضوع تطوير دستور عقاب وثواب داخل المدرسة ،وتطوير
لجان الوساطة الطالبية وتدريب المعلمات والطلبة على كيفية خلق وتفعيل هذه اللجان مع التركيز على دور
المعلمات ،حيث تم تعريفهن على قوانين جلسات الوساطة ،كيف وأين يجب القيام بالوساطة ،وما هي اللغة
التي يجب استخدامها ،وكيف تتم ادارة الجلسة .وتم العمل مع المدارس الثانوية على تطوير لجان وساطة
طالبية والعمل مع الطلبة بشكل مباشر واختيار مشاكل محددة وردت في االستمارة ،والعمل على تغييرها عبر
فعاليات توعية او غيرها .كذلك تم توعية طلبة الوساطة ومعلماتهم حول أشكال العنف وكيفية التواصل وحل
النزاعات وقد استخدمت االلعاب والنقاشات في ايصال المعلومات.
وجاء هذا البرنامج من اجل تطوير طواقم تعليمية على علم ووعي بأساسيات حقوق الطفل وكيفية احتواء
الطالب/ة ودعمه/ا ،وعلى وعي بنقاط قوته/ا وضعفه/ا في مجال الحفاظ على حقوق الطفل بالمدرسة،
وتحترم حق الطالب/ة في التعبير والتصويت وتفتح المجال للطلبة لتقييم نهج الكوادر التعليمية بالمدرسة ،مما
يؤدي الى تحسن المناخ العام في المدرسة بموضوع الحقوق ،والتخفيف من حدة وأشكال العنف في المدرسة
بحسب تقدير الطلبة.

4

مدرسة دار الطفل العربي ،مدرسة النظامية الثانوية -بيت حنينا ،المطران ،ابو بكر الصديق ،عثمان بن عفان ،روضة الزهور ،جيل االمل  ،االيتام
االسالمية الصناعية.

23

تدريب في مجال االرشاد ورعاية اطفال الداخلي وتطوير برنامج البيت
تم العمل خالل العام في مدرسة دار االيتام االسالمية الصناعية من قبل المستشار التربوي جواد دويك عن

طريق عقد جلسات ارشاد فردية وجماعية لمشرفي القسم الداخلي ،واالشراف والمشاركة في جلسات االرشاد

الجماعي والفردي المنفذة من قبل المشرفين مع الطالب .كما تم تقديم ورشات للمشرفين لتحسس االحتياجات
الفردية لكل طالب وقدراته ومهاراته والخروج بقائمة االحتياجات ،وعلى وضع خطة تدخل لكل طالب في

القسم الداخلي تحتوي على اهداف تتمحور حول تطويرهم من ناحية عاطفية ،وسلوكية ،واجتماعية.

صعوبات وعسر التعلم
قام طاقم المؤسسة النفسي واالكاديمي واالدراكي بأشراف مستشارة عسر وصعوبات التعلم االستاذة كفاية
بيضون باستكمال دعم طلبة دار الطفل العربي ،والنظامية بيت حنينا ،والمطران المشخصين في االعوام
الماضية على انهم يعانون من صعوبات التعلم .وتم كذلك العمل مع اهاليهم وتدريبهم على طرق تدريس
اوالدهم والتعامل السليم معهم .وتم التطرق خالل اللقاءات الى اثار االحداث الضاغطة على اطفال العسر،
وخصوصا اثار االحداث التي نشأت بسبب العدوان على غزة والجريمة الوحشية بحق الطفل الشهيد محمد ابو
خضير ،اضافة الى انماط العقاب وبدائلها ،وسبل تعديل السلوك المشاكس ،والتربية الجنسية .كما تم تعريف
االهالي بفعاليات خاصة باإلدراك السمعي والبصري ،و تم العمل معهم بشكل فردي وحسب حاجة الطلبة.
كما تم العمل مع ادارات ومجموعة من معلمي المدارس واالهالي في مجال وضع االفكار لضمان استمرارية
العمل.
من ناحية اخرى تم تنفيذ تدريب من قبل المستشار التربوي االستاذ جواد دويك ل 12معلمة من مدرسة
النظامية الثانوية  -بيت حنينا حول الكشف المبكر عن الطلبة الذين يعانون من صعوبات التعلم وتدريب
المعلمات على استخدام استراتيجيات تعليم متنوعة للوصول لكافة الطلبة وفق طرق تعلمهم.
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ولضمان تبني المعلمات استخدام الموائمات والمالئمات للطلبة الذين يعانون من عسر وصعوبات التعلم ،تم

تنفيذ ورشة عمل لقسم االشراف التربوي التابع لمديرية التربية والتعليم ،هدفت الى تعريف العسر وصعوبات

التعلم والفئة المستهدفة التي يتم العمل معها ،والتعرف على المشاكل االدراكية التي يواجهها طلبة العسر

التعليمي وكيفية التعامل معها ،وتعريف العسر في القراءة والكتابة والمالئمات والموائمات المطلوبة لكل
طالب لتطبيقها من قبل المعلمين ،واالشراف على تطبيقها من قبل المشرفين.

مسابقة القراءة في مجال الروايات باللغة العربية واالنجليزية
ترمي هذه المسابقة إلى خلق وتعزيز عادة القراءة عند جمهور الطلبة في المدارس المشاركة في المسابقة،
وتهدف إلى تمكينهم من أدوات المساءلة واإلبداع ،وتسعى لخلق روح حب التثاقف واالنفتاح .تجدر االشارة
الى ان هذه هي السنة الرابعة على التوالي التي تنظم فيها مؤسسة فيصل الحسيني مسابقة قراءة على مستوى
المدارس.
جرت المسابقة هذا العام في عشر مدارس في القدس هي :دار الطفل العربي ،المطران ،مار يوسف ،روضة
الزهور ،النظامية الثانوية -بيت حنينا ،النظامية األساسية -شعفاط ،األيتام الصناعية ،جيل األمل ،عثمان
بن عفان ،أبو بكر الصديق .وهي المدارس المستفيدة بشكل شمولي من مشروع "مساندة التعليم في القدس"
الذي تنفذه مؤسسة فيصل الحسيني ضمن منحة بإشراف مؤسسة التعاون وبتمويل من الصندوق العربي
لإلنماء االقتصادي واالجتماعي.
تطلبت المسابقة قراءة اربعة كتب في اللغة العربية للصفوف الثالث والرابع وكتابين باللغة العربية واخرين
باإلنجليزية لطلبة الصفوف من الخامس للعاشر ،وقد تم تحديد الكتب من قبل مستشاري المؤسسة وهي
قصص روائية لكتاب فلسطينيين وعالميين ،تناولت في طياتها حقوق االنسان والهوية الوطنية والجندرة
والتعددية واحترام االخر .قامت مؤسسة فيصل الحسيني بتوفير نسخ كافية من كل كتاب لكل مدرسة حسب
اعداد الطلبة والصفوف فيها ،وتم االستعانة بمنسقة من داخل المدرسة للتنسيق للمسابقة مع المؤسسة،
ولتنظيم تسليم الكتب للطلبة ،قام الطلبة المشاركون/ات في المسابقة بقراءة الكتب الخاصة بالمشروع ،وتقدموا
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الختبار يقيس مدى تحصيلهم كان عبارة عن اختبار خيارات محوسب متضمنا سؤاال إنشائيا ،مع العلم ان
أسئلة المسابقة ال ترتكز على تفصيالت دقيقة في الكتاب ،وال تتطلب اإلجابة عنها حفظا.

التحضير لمسابقة القراءة في مدرسة جيل االمل

تقدم الختبار المسابقة  1525طالبا وطالبة من المدارس العشر ،وبناء على النتائج قدمت مؤسسة فيصل
الحسيني جوائز مالية ألصحاب المرتبتين األولى والثانية لكل فئة صفية من الثالث وحتى العاشر .وكانت
قيمة الجوائز  100دوالر للمرتبة األولى و 20دوالر للمرتبة الثانية.

امتحان مسابقة القراءة في مدارس دار الطفل العربي وروضة الزهور

وفي هذا االطار فانه يسر مؤسسة فيصل الحسيني ان تعلن اسماء الطالبات والطالب الفائزين وهم:
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مدرسة دار الطفل العربي  -الصفوف الثالث وحتى العاشر :المراتب األولى (سدين بيبرس ،ورحاب شرباتي،
ومريم غوشة ،وفنار الخطيب ،ورزان جالل ابوطير ،وعفاف عابدين ،وتما ار القواسمي) المراتب الثانية (لجين
طه ،ولمار المحتسب ،وديانا شعبان ،وأصالة أبو عابد ،وروال عشاير ،ودينا جبر).
مدرسة أبو بكر الصديق -الصف العاشر :المرتبة األولى (سمى ابو حامد) المرتبة الثانية (تما ار
أبوشمسية).
مدرسة عثمان بن عفان – الصفوف الخامس وحتى التاسع :المراتب األولى (مريم عطون ،وخديجة
األطرش) المرتبة الثانية (فاطمة محمود حمادة).
مدرسة النظامية الثانوية – الصفوف الثالث وحتى العاشر :المراتب األولى (دينا عنساوي ،وهدى صباح،
ويسرى سلطي ،وشيماء مريش ،ورغد وزوز ،وليان مريش ،ويا ار فقيه ،وسهيلة بختان) المراتب الثانية (ندى
الشاعر ،وحال قنيبي ،وليان أبو غربية ،وسندس اسعيد ،ومنى علوان ،ونبيلة صيام ،وديما جنيني ،وياسمين
ادعيس).
مدرسة النظامية األساسية – الصفوف الثالث وحتى العاشر :المراتب األولى (دياال ابو ارميلة ،ودانية حسن
همار ،وآالء العموري) المراتب الثانية (سارة ابو شريف ،ونيشان صبيح).
مدرسة جيل االمل – الصفوف الثالث وحتى السادس :المراتب األولى (احمد سعيد ابو رومي ،وحال أبو
زياد ،وبراء جبران) المراتب الثانية (سامر عبيدات ،و ورود أبو ارميلة).
مدرسة االيتام االسالمية الصناعية في العيزرية :الصفوف الثالث والرابع :المراتب األولى (أمير الرازم،
وعلي سليمان) المراتب الثانية (محمد وريدات ،وجواد زيتون).
مدرسة راهبات ماريوسف -الصفوف الثالث وحتى العاشر :المراتب األولى (دينا عثمان ،وميار زاهدة ،ومنى
خليل) المراتب الثانية (تالين ادريس ،ونادين إمام ،وجسيال خليل).

27

مدرسة المطران -الصفوف الثالث وحتى السادس والتاسع والعاشر :المراتب األولى (طارق عثمان ،وليث
عويس ،واسماعيل قدورة ،ونديم ملحم) المراتب الثانية (محمود سرحان ،وادم خطيب ،واحمد سلطان ،وباسل
خلف).
مدرسة روضة الزهور:الصفوف من الثالث وحتى السادس :المراتب األولى (رزان عودة ،وهيا الصياد،
ودانية صيام) المراتب الثانية (محمود كمال ،وانشراح ابو لبدة ،ورفيق بركات).

الفائزات والفائزون في مدرسة مار يوسف ومدرسة روضة الزهور

اما في مجال السينما فقد تم بالتعاون مع مركز يبوس الثقافي تنفيذ برنامج "الفيلم السينمائي كوسيلة في
التعليم واالرشاد التربوي"  .ويهدف البرنامج الى تطوير الحس الفني لدى االطفال وزرع قيم انسانية ومفاهيم
تربوية يصعب ايصالها عبر الوسائل االخرى.
استهدف المشروع خالل فترة التقرير 6مدارس 5والتي وصل عدد الطالب المستفيدين منها  1140طالبا
وطالبة من الصف االول الى الصف الحادي عشر .وتم عرض خمسة افالم كرتون  Animationتتناسب
واالعمار المختلفة وتضمنت عددا من االهداف من بينها تعزيز العالقات العائلية ،وتشجيع االستكشاف،
وتعزيز مفاهيم العدالة الجندرية.

5

الدوحة االساسية ،النهضة االسالمية "أ" ،الفتاة الالجئة الثانوية (الشابات المسلمات الثانوية – واد الجوز) ،الفتاة الشاملة ،الفتاة الالجئة "ج" ،االيتام
االسالمية "ج"
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دعم المؤسسات العاملة في قطاع الصحة في القدس:
دعمت المؤسسة جمعية مستشفيات القدس الشرقية (شبكة مستشفيات القدس الشرقية) من خالل المساهمة في
تغطية جزء من تكاليفها الجارية ،علما ان الجمعية تهدف الى توحيد جهود المستشفيات الفلسطينية الست
الخيرية في القدس والتنسيق فيما بينها .كما دعمت المؤسسة مستشفى الهالل االحمر الفلسطيني من خالل
شراء حاضنة اطفال خدج.

شكر وتقدير
تجدر االشارة الى انه ما كان للمؤسسة ان تتمكن من ايصال دعمها للفئات المختلفة لوال دعم االفراد
والمؤسسات وتخص المؤسسة بالشكر باالضافة الى االفراد المساندين والداعمين كال من مؤسسة التعاون
والصندوق العربي لالنماء االقتصادي واالجتماعي ،واالتحاد االوروبي وفلسطين الغد.
انتهى
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