تقرير بأهم إنجازات مؤسسة فيصل الحسيني في القدس خالل الفترة
1017/5/11-1016/6/1
تركز عمل المؤسسة خالل الفترة من  1016/6/1وحتى  1017/5/11على تطوير برامج ضمن خطتها
االستراتيجية لدعم العملية التعليمية في مدينة القدس من ناحية ،وعلى استقطاب دعم لهذه البرامج من ناحية
أخرى ،إضافة إلى تنفيذ مجموعة من البرامج التي استهدفت المعلمين/ات والطلبة واألهالي ،إلى جانب دعم
البنية التحتية لبعض المدارس.
استفادت من برامج المؤسسة خالل فترة التقرير  17مدرسة ،1وقد بلغت مصاريف أعمال المؤسسة خالل هذه
الر ،وبالتالي تكون قد بلغت مصاريف أعمال المؤسسة التراكمية منذ بدأت نشاطاتها
الفترة  415,501دو ا
أواخر عام  1001وحتى  1017/5/11مبلغ  18,784,827دوال ار .وبلغ عدد موظفات وموظفي المؤسسة
خالل فترة التقرير سبعة.
ساهم في دعم نشاطات المؤسسة في مجال البرامج التعليمية والبنى التحتية خالل فترة التقرير ،الصندوق
العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي عبر منحة بإشراف مؤسسة التعاون ،وقدمت مجموعة من األفراد
الداعمين تبرعات استخدمت في تغطية تكاليف برامج المؤسسة غير الممولة من أية جهة أخرى  ،إضافة إلى
تغطية جزء من التكاليف اإلدارية .أما األف ارد الداعمين للمؤسسة فقد شملوا كال من السيدة سعاد الحسيني
الجفالي ،والسيدة دياال الحسيني ،و السيدة جهاد الحسيني ،والسيد زهير العمد ،و السيدة لما الحسيني ،والسيدة
فدوى الحسيني ،والسيدة لبيبة الحسيني ،والسيدة أمل حلبي وآخرين.

1

داخل القدس :دار الطفل العربي ،االبراهيمية ،نور القدس ،دار الحكمة ،االيتام الصناعية في العيزرية ،علي بن أبي طالب،جمعية االيتام اإلسالمية
(مدرسة الزهراء) .المدارس التالية استفادت من ورشات وجهة ألهالي الطلبة :المطران ،الفرير  ،الحصاد ،االيمان.
خارج القدس :بنات دير ابزيع الثانوية ،بنات رنتيس الثانوية ،بنات المزرعة القبلية الثانوية ،بنات الخلفاء الراشدين ،بنات تل الربيع األساسية ،ذكور
الخضر األساسية.

تتضمن محتويات هذه النشرة المواضيع اآلتية:
أوالً :العمل مع المعلمات والمعلمين ويشمل:
 التدريبات في مجال صعوبات وعسر التعلم وبناء وبرمجة الروبوت

 تعميم األدلة التدريبية في مجاالت الدستور المدرسي والوساطة الطالبية والمواد التعليمية
األساسية.
ثانياً :العمل مع الطلبة
 تدريب الطلبة الذين يعانون من عسر تعلم على برمجة واستخدام الروبوت ،والعمل مع
مجموعة منهم عبر آاليات تدخل في المجال االدراكي ضمن مخيم شتوي.

 تدريب الطلبة على برمجة وبناء الروبوت داخل مدارسهم.
 تدريب الطلبة على تطوير أبحاث علمية في العلوم االجتماعية
ثالثاً :العمل مع أهالي الطلبة
رابعاً :مشاريع دعم البنى التحتية في المدارس
خامساً :المساعدات الصغيرة

أوالً :العمل مع المعلمات والمعلمين
تضمن العمل مع المعلمات والمعلمين خالل فترة التقرير تدريبات في مجال عسر وصعوبات التعلم وبناء
وبرمجة الروبوت ،إضافة إلى استكمال عمل تعميم أدلة المؤسسة التعليمية التي أنتجتها عام  1016وفي
أعوام سابقة.
التدريبات في مجال صعوبات وعسر التعلم وبناء وبرمجة الروبوت:
خلفية :عملت مؤسسة فيصل الحسيني عبر السنوات الماضية ضمن برنامج التطوير الشامل في مدارس
القدس مع ثالثين مدرسة في عدد من البرامج التعليمية  ،من بينها برامج مباشرة مع الطلبة منها :مسابقة
القراءة ،والبحث العلمي في العلوم الطبيعية ،والبحث العلمي في العلوم االجتماعية ،وبناء وبرمجة الروبوت،
وتشخيص وعالج صعوبات التعلم .لقد أشارت تقييمات بعض المعلمات إلى وجود أثر إيجابي لهذه البرامج
على الطلبة ،وتحديدا أشرن إلى أثرها اإليجابي على الطلبة ضعيفي التحصيل في المدارس .ومن هذا
المنطلق ارتأت المؤسسة ضرورة االستمرار فيها ،وقياس أثرها على الطلبة بشكل علمي .وقد طورت المؤسسة
مشروعا بعنوان استخدام الروبوت في عالج الطلبة الذين يعانون من صعوبات تعلم ،يهدف إلى تدريب
المعلمات والمعلمين في مجال بناء وبرمجة الروبوت وتوعيتهم بموضوع صعوبات التعلم من جهة ،و قياس
أثر تعليم الروبوت على الطلبة الذين يعانون من صعوبات تعلم من جهة أخرى.
تم البدء الفعلي بتنفيذ هذا البرنامج مع بداية حزيران  1016بتمويل من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي
واالجتماعي وضمن منحة بإشراف مؤسسة التعاون .وتم توعية مجموعة من معلمات ومعلمي  10مدارس في
محافظات القدس وبيت لحم ورام اهلل في مجال عسر وصعوبات التعلم ،كما تم تدريبهم في مجال بناء
وبرمجة الروبوت.
أما على صعيد تدريب المعلمات والمعلمين في مجال عسر وصعوبات التعلم فقد شارك في التدريب الذي
نفذته مستشارة المؤسسة في مجال عسر وصعوبات التعلم األستاذة كفاية بيضون  16معلمة ومعلم .لقد هدف
التدريب إلى توعية المعلمات والمعلمين حول عسر وصعوبات التعلم ،والتعرف على الفرق بينهما ،والتعرف
إلى المؤشرات التي تدل على احتمال وجود عسر تعلم في اللغة أو في الرياضات أو االثنين معا لدى

الطالب/ة .إضافة الى ذلك هدف التدريب إلى التعرف على كيفيات تعلم الطلبة المختلفة وآليات تنويع أساليب
التعلم للوصول إلى أكبر عدد منهم.

أما على صعيد تدريب المعلمات والمعلمين في مجال الروبوت ،قدمت المؤسسة تدريبا حول كيفية برمجة
وبناء الروبوتات ل 11معلم ومعلمة من المدارس العشرة التي تمت توعية مجموعة من معلميها ومعلماتها في
مجال عسر وصعوبات التعلم .وقد استهدفت ضمن تدريبها معلمات ومعلمي الرياضات والعلوم والتكنولوجيا
للصف الرابع االبتدائي وكذلك معلمي/ات عن غرف المصادر .وشمل التدريب الذي نفذته شركة ستيم

المتعاقدة مع المؤسسة تعريف المعلمات والمعلمين على برمجة وبناء الروبوتات عبر استخدام برامج شركة
ليجو المخصصة للفئة العمرية المستهدفة ،وعلى كيفية تسخير البناء والبرمجة في تعريف الطلبة على مفاهيم
علمية في مجاالت متعددة.

جانب من التدريب في مجال بناء وبرمجة الروبوت

جانب من التدريب في مجال عسر وصعوبات التعلم

تعميم األدلة التدريبية في مجاالت الدستور المدرسي والوساطة الطالبية والمواد التعليمية األساسية.
في إطار تعميم تجربتها التدريبية في مجال التعليم ،كانت مؤسسة فيصل الحسيني قد نظمت خالل العام
الماضي بالتنسيق مع و ازرة التربية والتعليم العالي ،ورشات لتعميم أدلتها التدريبية في مواضيع اللغة العربية
والبحث العلمي في العلوم االجتماعية والدستور المدرسي والوساطة الطالبية حضرها  471معلمة ومعلم .لقد
عملت المؤسسة خالل فترة التقرير هذا على تعميم أدلتها عبر مواقع التواصل االجتماعي ،وعلى إيصال
أدلتها لمجموعة من المدارس ،إضافة إلى تنفيذ تدريب مباشر في مدرسة ذكور شوفة الثانوية في قرية شوفة

الواقعة في محافظة طولكرم وذلك بناء على طلبها .لقد تم تدريب عدد من المعلمين والطلبة واألهالي في
المدرسة من قبل المستشار التربوي جواد دويك على كيفية تطوير دستور مدرسي بشكل تشاركي .كما تم
تدريب عدد من المعلمين على كيفية تطوير لجان وساطة طالبية داخل المدارس .من ناحية أخرى تم تسليم
أدلة اللغة العربية واإلنجليزية والعلوم إلدارة مدارس رياض األقصى في القدس التي عملت على تعميمها على
مجموعة من معلميها ومعلماتها ،وأجرت لقاء بحضور إدارة المؤسسة والمعلمين/ات للتحاور حول هذه األدلة.
كما تم تعميم هذه األدلة على  15مدرسة أخرى في القدس ،والتي سيتم العمل معها بشكل شمولي بالمرحلة
القادمة( .مالحظة باإلمكان تصفح األدلة الخاصة بالوساطة الطالبية والدستور المدرسي وكافة أدلة المؤسسة
التعليمية عبر باب األدلة المتوفر ضمن صفحة التعليم على موقع مؤسسة فيصل الحسيني اإللكتروني
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جانب من الورشة التدريبية في مدرسة شوفة الثانوية

ثانياً :العمل مع الطلبة
جاء العمل مع الطلبة خالل فترة هذا التقرير ضمن برنامج استخدام الروبوت في عالج الطلبة الذين يعانون
من عسر تعلم من جهة ،وضمن برنامج البحث العلمي في العلوم االجتماعية من جهة أخرى ،وفيما يلي
التفاصيل:
جاء العمل مع الطلبة في برنامج استخدام الروبوتات في عالج الطلبة الذين يعانون من عسر تعلم ضمن
آليتين .ركزت اآللية األولى على العمل مع مجموعة من الطلبة الذين شخصوا على أنهم يعانون من عسر
تعلم وذلك ضمن مخيم شتوي ،وركزت الثانية على تدريب طلبة داخل المدارس لم يتعرضوا للتشخيص .وجاء
العمل ضمن اآلليتين كاآلتي:

تدريب الطلبة الذين يعانون من عسر تعلم على برمجة واستخدام الروبوت ،والعمل مع مجموعة منهم عبر
آاليات تدخل في المجال االدراكي ضمن مخيم شتوي:
ألغراض فحص تأثير تعليم بناء وبرمجة الروبوت على الطلبة الذين يعانون من عسر تعلم ،تم تنفيذ مخيم
تعليمي شتوي في القدس خالل عطلة نصف السنة الدراسية  .1017/1016شارك بالمخيم  11طالب/ة بعد
أن تم تشخيصهم أكاديميا وادراكيا ونفسيا ،وتطوير تقارير بكيفيات تعلم كل منهم.
تجدر اإلشارة إلى أن الطلبة الذين شاركوا هم من الصف الرابع من خمس مدارس في القدس هي :مدرسة
"نور القدس ،والكلية اإلبراهيمية ،ومدرسة دار الطفل العربي ،ومدرسة دار الحكمة ومدرسة النظامية الثانوية.
وقد تم توزيع الطلبة المشخصين ضمن المخيم الشتوي على ثالث مجموعات ألغراض بحثية ،تضمنت اثنتان
منها تدريب الطلبة على برمجة وبناء الروبوت مع مراعاة ال المالئمة التعليمية المحددة وفق التشخيص لكل
طالب/ة في أحد المجموعتين فقط ،وتضمنت المجموعة الثالثة آليات مختصة مباشرة للتدخل لمساعدة الطلبة
المشاركين باستخدام ألعاب تعليمية وآليات تعلم تخدم الطلبة الذين يعانون من ضعف في الذاكرة البصرية
و/أو السمعية و/أو الحس حركية ،وبدون استخدام الربوت.
لقد قام بهذا التدريب معلمات مختارات من ضمن المعلمين/ات الذين تدربوا في مجال صعوبات التعلم

والروبوتات معا ،إضافة إلى مجموعة من مرشدي شركة ستيم لإلبداع والتعليم.

بعد انتهاء التدريب كامال ،تم إعادة تشخيص هؤالء الطلبة الذين شاركوا في المخيم لدراسة مدى نجاعة
استخدام الروبوتات في تطوير أداء الطلبة الذين يعانون من عسر تعلم .وسيتم االنتهاء من الدراسة خالل
األشهر القليلة القادمة.

آلية تدريب الطلبة داخل مدارسهم:
تم تدريب مجموعات من الطلبة في عشر مدارس في محافظات القدس ورام اهلل وبيت لحم ضمن برنامج
استخدام الروبوت في عالج الطلبة الذين يعانون من عسر تعلم .لقد قام بالتدريب المعلمات والمعلمون الذين
كانوا قد شاركوا في تدريبات المؤسسة في مجاالت صعوبات وعسر التعلم وبناء وبرمجة الروبوتات ضمن هذا
البرنامج.

جانب من تدريبات الطلبة

اختارت كل مدرسة مجموعة من الطلبة للمشاركة في مسابقة البرنامج تحت عنوان مسابقة بناء وبرمجة
الروبوت للمرحلة األساسية  ،1017ووزعتهم ضمن فريق أو فريقين أو ثالثة .لقد شارك في المسابقة 11
فريق ضمت  64طالب وطالبة .وكانت هذه الفرق كاآلتي:
فريقي البواسل واألشبال من الكلية اإلبراهيمية  ،فريقي بسطة روبوت وزهرات الروبوت من مدرسة دار الطفل
العربي ،فريق سأصنع عالمي من مدرسة نور القدس ،وفريق اإلبتسامة الساحرة من دار الحكمة ،وفريق بنات
الخلفاء من مدرسة بنات الخلفاء الراشدين ،وفريق تل الربيع من مدرسة تل الربيع األساسية ،وفريق الباسل من

مدرسة ذكور الخضر ،وفريق أطباء العلم من مدرسة بنات المزرعة القبلية ،وفريق العالمات الصغيرات من
مدرسة بنات دير بزيع ،وفريقي براعم وعيننا الذكية من مدرسة بنات رنتيس الثانوية.
طورت تفاصيل المسابقة من قبل شركة ستيم لإلبداع والتعليم .وكما هو موضح في الجدول فقد كان مطلوبا
من كل فرقة ،تنفيذ بحث عن أحد أعضاء وأجهزة جسم اإلنسان وتصميم بوستر يشرح عمله ،ومن ثم يقوم
الطلبة بتصميم نظام روبوت له عالقة بعمل العضو أو الجهاز أو أجزاء منه .باإلضافة إلى تصميم منظور
(.)landscape
وقد فاز فريق سأصنع عالمي من مدرسة نور القدس بجائزة التصميم والبرمجة .ويتكون أعضاء الفريق من
الطالب :عبد الكريم روضي ،وأيهم جويلس ،وأحمد مهلوس ،وزياد الزغل ،وغدي الشريف.
وفاز فريق أطباء العلم من مدرسة بنات المزرعة القبلية بجائزة البحث العلمي .ويتكون أعضاء الفريق من
الطالبات :سدين شريتح ،وسجى لدادوه ،ومالك شريتح ،وشذى شريتح ،والنا لدادوة.
وفاز فريق االبتسامة الساحرة من مدرسة دار الحكمة بجائزة الالفتة العلمية .ويتكون أعضاء الفريق من
الطالبات :جود السمان ،وبتول قرش ،وحنان داري ،ونمير حسونه ،وزينة ياسين.
وفاز فريق العالمات الصغيرات من مدرسة دير إبريع الثانوية بجائزة العمل كفريق .وتكون أعضاء الفريق من
الطالبات :رند حجير ،ووعدغانم ،وأسيل خاروف ،وحنان غانم ،ومريم حمدان.

فريق سأصنع عالمي /مدرسة نور القدس

فريق االبتسامة الساحرة /مدرسة دار الحكمة

فريق العالمات الصغيرات /مدرسة دير إبزيع

فريق أطباء العلم /مدرسة المزرعة القبلية

تدريب الطلبة على تطوير أبحاث علمية في العلوم االجتماعية
جاء العمل ضمن البحث العلمي في العلوم االجتماعية استكماال لعمل سابق بدأه الدكتور يحيى حجازي
مستشار المؤسسة في البحث العلمي في العلوم االجتماعية مع أربع طالبات من مدرسة دار الطفل العربي
في القدس ،تركز في تطوير أبحاث علمية اختارت مواضيعها الطالبات وجاءت حول  -1:آراء الشباب في
موضوع كتابة الرسائل العربية بالهاتف المحمول ومواقع التواصل االجتماعي باألحرف الالتينية (اإلنجليزية)
وهو ما يسمى بالكتابة بلغة (العربيزي) -1 .أنماط استخدام طلبة المرحلة اإلعدادية لإلنترنت ومواقع التواصل
اإلجتماعي – 1أهم القيم التي يتصف بها الشباب المقدسي ومدى تأثير العالم الخارجي وما يحدث فيه على
قيمهم وشخصيتهم.
لالطالع على مجموعة من األبحاث المختارة للنشر ضمن هذا المشروع يمكنكم ذلك عبر صفحة المؤسسة
الخاصة بالبحث العلمي في العلوم االجتماعية والتي يمكن تصفحها عبر باب األدلة التعليمية والمتوفر في
صفحة المؤسسة اإللكترونية:

.www.fhfpal.org

ثالثاً :العمل مع األهالي
بهدف تمكين مختلف عناصر العملية التعليمية وضمان تلقي الطلبة تعليما نوعيا ،نظمت مؤسسة فيصل
الحسيني لقاءات تدريبية وتوعوية ألهالي الطلبة من سبع مدارس في القدس ، 2واستضافت مدرستا دار
الطفل العربي والفرير هذه اللقاءات .وجاءت اللقاءات بهدف تفعيل دور األسرة في الدفاع عن حق الطفل في
الحصول على تعليم ذي جودة عالية وكانت في المواضيع اآلتية:
 .1كيفية تعليم األبناء خطوات البحث العلمي في العلوم الطبيعية ،وذلك من خالل تنفيذ تجارب علمية
ضمن لقاء علمي ،قدمتها مستشارة العلوم السيدة ديما دسوقي.

 .1كيفية حث األبناء على التساؤل والبحث ،وذلك من خالل ورشتين توعويتين بهذا الموضوع قدمها
مستشار البحث العلمي في العلوم االجتماعية الدكتور يحيى حجازي.

 .1ورشتان توعويتان حول صعوبات وعسر التعلم شملت نشاطات وفعاليات مرتبطة بالموضوع ،قدمتها
مستشارة صعوبات التعلم السيدة كفاية بيضون.

 .1كيفية بناء دستور تشاركي من قبل الطلبة واألهالي مع المدرسة ،وذلك من خالل محاضرة تدريبية
بهذا الموضوع ،قدمها المستشار التربوي جواد دويك.

جانب من تدريبات أهالي الطلبة

2

دار الطفل ،الحصاد ،المطران ،الفرير ،دار الحكمة ،نور القدس  ،اإليمان.

ثالثاً :صيانة المباني
قامت المؤسسة بإنشاء مختبر علوم في مدرسة علي بن أبي طالب في قرية صور باهر في القدس ،في غرفة
خصصتها المدرسة لهذا الغرض .واشتملت األعمال استبدال البالط األرضي للغرفة وتبليط بالط جديد ،مع
تبليط الجدران على ارتفاع  140سم وطراشة باقي الجدران ،وتوفير أباجورات حديدية لشباكي الغرفة .تم
أيضا تركيب أسقف مستعارة مع وحدات إنارة جديدة ،وتوفير طاوالت مع أحواض خاصة مع خزائن سفلية
وعلوية ،وتوفير وحدات غاز مستقلة وكراسي للمختبر .كما تم توفير مخرج طوارئ إضافي للغرفة واستبدال
الباب الرئيسي  ،وتوفير محطة غسيل للوجه والجسم ،مع تركيب نظام استشعار وانذار للحريق.

األجهزة واألدوات
تم توفير  84حقيبة ليجو خاصة ببناء وبرمجة الروبوت لعشر مدارس ضمن برنامج استخدام الروبوت في
عالج صعوبات التعلم ،وذلك وفق التفاصيل التالية:
1

اسم المدرسة

روبوت

دار الطفل العربي

5

5

اإلبراهيمية

5

5

دار الحكمة

11

11

نور القدس

11

11

بنات الخلفاء الراشدين األساسية

1

1

ذكور الخضر األساسية

1

1

بنات تل الربيع

1

1

بنات رنتيس الثانوية

1

1

بنات المزرعة القبلية الثانوية

1

1

بنات دير ابزيع الثانوية

1

1
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مساعدات صغيرة
دعمت المؤسسة مدارس رياض األقصى من خالل تغطية جزء من أقساط  10طالب .ودعمت جمعية
أصدقاء دار األيتام /مدرسة الزهراء وجامعة بيت لحم من خالل شراء تذاكر عشاء خيري ،كما دعمت
مؤسسة الدراسات الفلسطينية خالل دعم حفلهم الخيري للعام .ودعمت أيضا مركز البلدة القديمة لإلرشاد من
خالل تغطية تكاليف إفطار رمضاني للمدمنين المتعافين وتكاليف مخيم صيفي.

انتهى

