تقرير باهم انجازات مؤسسة فيصل الحسيني في القدس خالل الفترة
من  3112/6/1وحتى 2014/5/21

دعمت مؤسسة فيصل الحسيني خالل الفترة من  3112/6/1وحتى  2014/5/21بشكل رئيسي البنى التحتية في
عدد من مدارس القدس ،والبرامج الالمنهجية وبرامج تدريب المعلمات  /المعلمين ،كما دعمت عدد من المؤسسات
العاملة في مجال الخدمات الصحية والشبابية والثقافية في المدينة .وكثفت المؤسسة جهودها هذا العام في اخراج
انتاجات وابحاث علمية على صعيد المستشارين التربويين ومدراء المدارس والطالب بادارة معلميهم .وياتي هذا االمر
ضمن سعين ا المتواصل من اجل تحقيق تعليم هادف الى االنتاج االدبي والبحث العلمي .ووصوال لذلك لم يقتصر
الجهد على برامج التدريب الميداني وورشات العمل والبرامج الالمنهجية ،والتي نعتبرها اساسا للتطور وانما امتد الى
تطوير البنى التحتية لمساندة المدارس في تحقيق تعليم ذا جودة عالية في بيئة صحية مناسبة.
البنى التحتية (العلوم والتكنولوجيا والمكتبات) :على صعيد تطوير البنى التحتية في مجاالت العلوم والتكنولوجيا في

المدارس قامت المؤسسة ب:

-1انشاء مختبر علوم في مدرسة جيل االمل وتاثيث مختبر العلوم الذي كانت قد بنته في المدرسة االورثودوكسية في

العيزرية.

 -3توفير  181حقيبة تكنولوجيا لمدارس الفتاة الشاملة الثانوية والفتاة
الالجئة الثانوية ،والنهضة االسالمية أ والدوحة والفتاة الالجئة ج ،وااليتام
االسالمية ج .وتوفير ادوات ومواد مخبرية لمدرستي جيل االمل
والنظامية شعفاط ،وتوفير  54حقيبة روبوتات وزعت وفق الحاجة على

مدارس المطران ،النظامية االساسية ،دار الطفل ،االبراهيمية ،امليسون،
النظامية بيت حنينا ،عثمان بن عفان  ،االيمان ذكور ،االيمان اناث،
الفتاة الالجئة د ،ذكور ابو عبيدة .كما تم توفير ثالث حقائب لكلية وجدي ابو غربية كونها الكلية القائمة على مشروع
التدريب على استخدام الروبوتات.

 -2توفير  31جهاز حاسوب واثاث لمختبر الحاسوب في مدرسة عثمان بن عفان ،و 33جهاز حاسوب لمختبر
مدرسة ابو بكر الصديق .و 18جهاز لمدرسة دار الحكمة و 21جهاز حاسوب لمدرسة االيتام الصناعية  ،وتوفير 8

خزائن شحن حواسيب الطلبة لمدارس الفتاة الشاملة الثانوية والفتاة الالجئة الثانوية ،والنهضة االسالمية أ والدوحة
والفتاة الالجئة ج.

(البنى التحتية) اثاث الصفوف والمرافق االخرى:
قامت المؤسسة بانشاء مكتبة وتوفير اثاث لعدة مدارس وفق االتي:
 -1انشاء مكتبة في مدرسة ابو بكر الصديق تستهدف خدمة المجتمع
والمدرسة ،من خالل توفير كل ما يلزم من اثاث وكتب.
 -3توفير اثاث للمكتبة و 131درج طالب وطالبة لمدرسة جيل االمل.
 -2توفير اثاث لغرفة الفن و  115درج طالب لمدرسة المطران.

 -4تاثيث غرف االدارة والسكريتاريا والمعلمات ،وتوفير كراسي ادارة
واستقبال والواح عرض وادراج جديدة لكافة صفوف مدرسة النهضة

االسالمية أ

 -5توفير ادراج جديدة لكافة صفوف مدرسة الدوحة.
 -6توفير خزائن للصفوف والممرات وكراسي استقبال و 43مقعد و51
طاولة لصفوف مدرسة االيتام االسالمية ج.
 81 -1طاولة و 41كرسي و 31طاولة معلم لمدرسة الفتاة الالجئة
الثانوية.

 -8تاثيث غرفة االدارة وتوفير خزائن في الممرات وكراسي استقبال وادراج جديدة لكافة صفوف مدرسة الفتاة
الالجئة ج

 13 -9طاولة لمدرسة ثانوية تيراسنطا للبنين
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خزائن لمدرسة الفتاة الشاملة الثانوية وكراسي استقبال
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تاثيث غرفة المعلمات وتوفير الواح للصفوف في مدرسة النظامية شعفاط

 -13توفير  21كرسي مطالعة و 8طاوالت للمكتبة في مدرسة عثمان بن عفان.
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توفير مقاعد خارجية لساحات مدرسة روضة الزهور.

(البنى التحتية) الترميم :قامت المؤسسة بانشاء مظلة لمدرسة عثمان بن عفان ،وردم الحفرة االمتصاصية واستبدال
المظلة في مدرسة االيتام االسالمية ج ،وصيانة البالط األرضي لمدرسة األمة الثانوية ،واستبدال شبابيك مدرسة
ذكور عرب الجهالين الثانوية ،وجزء من شبابيك مدرسة بيت دقو.

(البنى التحتية) االجهزة :قامت المؤسسة بتوفير كاميرات مراقبة لمدرسة بنات القبيبة الثانوية ،كما قامت بتوفير ماكنة

تصوير لمدرسة دار االوالد واخرى لمدرسة صالح الدين ،وتوفير بروجكتر ومسجالت وجهاز ديفي دي لمدرسة نور

القدس.
التدريب والبرامج الالمنهجية
التدريب :تعمل المؤسسة وفق اسس ضمان حق التعلم والتعبير والمشاركة لكل طفل .وتحمل رؤية تطوير البحث
العلمي واالنتاج االدبي في المدارس .وتعمل المؤسسة لتحقيق رؤيتها مع ادارات المدارس ومعلميها وخاصة معلمي
المواد االساسية.
اما على صعيد االدارات ،فقد عمل المستشار التربوي الدكتور غانم يعقوبي مع مدراء وفرق عمل خمس 1مدارس
ضمن مشروع التطوير الشامل في القدس .وحمل عمله رؤية انسنة التعليم ،وتركز حول تطوير مشاريع تحقق الرؤى
التعليمية الخاصة بالمدارس .وقد تم العمل في هذا الجانب مع كل مدرسة على حدة ،واختلفت بالتالي مواضيع
المشاريع من مدرسة الى اخرى .فركزت احدى المدارس على تنفيذ مشروع تحت عنوان "القدس بعيون طالبات مدرسة
النهضة أ" والذي أ فسح المجال للطالبات للتحرك خارج حدود المدرسة ،لينطلقوا في عمليات البحث وتجميع المعلومات
الشفوية والمكتوبة والمصورة حول مدينتهم واخراجها في كتاب .بينما ركزت مدرسة االيتام االسالمية ج على دمج
طالبها في النشاطات الالمنهجية ضمن وخارج اليوم المدرسي ،وتوفير ما يلزم لذلك من وقت وجهد بهدف تقوية
الجوانب الفنية والرياضية لدى طالبها باالضافة الى المساهمة في بناء شخصية متزنة لكل منهم .واستمرت المدرسة
الشاملة الثانوية في اشراك الطالبات في تحديد القيم المدرسية ،وركزت خالل العام على توثيق تجربتها في ارشاد
الطالبات ودمجهم في النشاطات المدرسية المختلفة .وتناولت مدرسة الدوحة موضوع الضغط المدرسي لدى المعلمات
والذي يؤثر على الطالبات ،وطورت بحثا عن اسباب ومجاالت التخفيف من الضغط المدرسي الواقع على المعلمين/
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المدارس ضمن مشروع التطوير الشامل :الفتاة الالجئة ج ،االيتام االسالمية ج ،الدوحة ،الفتاة الالجئة الشاملة ،النهضة االسالمية أ.

المعلمات .فيما بدات مدرسة الفتاة الالجئة ج بالعمل على وضع اسس انشاء مدرسة نموذجية .وقد تم جمع المدارس
الخمس في عدة ورشات تناولت كل منها موضوعا ،شملت تخفيف الضغط المدرسي وادارة الضغط ،النهج القائم على
علم النفس االنساني في التعليم ،تحليل السلوك الوظيفي واسس تعديل السلوك.
ومن جهة اخرى عمل الدكتور احمد فتيحة ضمن ورشات مع مدراء ست 2مدارس اخرى ضمن مشروع مساندة التعليم في
القدس .شملت هذه الورشات مواضيع عديدة في االدارة المدرسية وحملت عنوان قضايا معاصرة في االدارة والقيادة التربوية .وقد
ركزت الورشات على عدة مواضيع من اهمها التعلم الفعال ،الثقافة التنظيمية والتطوير التنظيمي ،العمل كفريق ،تعزيز انتماء
المعلم لمهنة التعليم ،ادارة الصراع ،حل المشكالت واتخاذ القرار ،ادارة الوقت ،المعلم الباحث في الصف والمدرسة ،ادارة
التغيير التربوي .ونتج عن هذه الورشات مشاريع وابحاث اجرائية عدة .فقد اختارت مدرسة دار الطفل العربي مشروع النظافة
المدرسية من جهة وطورت بحثا اجرائيا حول االسباب وراء التاخر الصباحي وطرق العالج من جهة اخرى ،بينما اختارت
مدرسة النظامية الثانوية لبحثها االجرائي موضوع العالقة بين رضى المعلمين (الروح المعنوية) وتحصيل الطالبات ،فيما تناول
البحث االجرائي في مدرسة روضة الزهور البيئة المدرسية وتاثيرها على تحصيل الطالب ،وتناولت مدرسة ابو بكر الصديق في
بحثها االج ارئي اسباب ضعف التحصيل وتناول مشروعها تكريم المعلمة المميزة ،ومدرسة ماريوسف موضوع القيم وطرق دمجه
ضمن عمليتي التعليم والتعلم ،واخي ار تناولت مدرسة عثمان بن عفان الواجبات المنزلية واثرها على التحصيل عنوانا لبحثها
االجرائي.

أما على صعيد اللغة العربية ،فقد عمل مستشار اللغة العربية الدكتور موسى خوري مع معلمي ومعلمات خمس
عشرة

3

مدرسة من خالل ورشات عمل في مجاالت عدة ،منها ورشات في التخطيط والتحليل وفهم المقروء ومهارات

الكتابة والتحرير؛ كما عمل المستشار مع طواقم اللغة العربية في تسع من هذه المدارس في مجال البحث العلمي،
وعمل بشكل فردي مع معلمي ومعلمات ثالث مدارس في مجال تعليم الطلبة أسس البحث العلمي وكتابته .جدير
بالمالحظة أن هذه التجربة تش ّكل عالمة فارقة في مسار مشاريع المؤسسة الخاصة باللغة العربية ،فقد هدفت إلى
تحويل تعليم اللغة من ممارسة تعليمية إلى ممارسة تعلمية قائمة على البحث واالستنتاج .عمل المستشار ،أيضا ،مع
معلمي ومعلمات ثالث مدارس أخرى في مجال تعليم المهارات اللغوية األربع ،آخذا بعين االعتبار أسس احترام حقوق
الطفل ،ومعز از ممارستها لدى المعلمين والمعلمات ،ومرك از على احترام واستثمار مخزون الطالب والطالبات اللغوي
وخلفياتهم وبيئاتهم ،باإلضافة الى احترام عقولهم بطريق التركيز على المهارات المعرفية العليا.
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المدارس ضمن مشروع مساندة التعليم :دار الطفل العربي ،ابو بكر الصديق ،عثمان بن عفان ،مار يوسف ،روضة الزهور ،النظامية بيت حنينا.
3
هذه المدارس هي  :اوال المدارس ضمن مشروع مساندة التعليم في القدس :مدرسة دار الطفل العربي ،النظامية الثانوية ،روضة الزهور ،النظامية
االساسية ،عثمان بن عفان ،ابو بكر الصديق ،المطران ،جيل االمل ،االيتام االسالمية الصناعية .ثانيا المدارس ضمن مشروع التطوير الشامل :الفتاة
الالجئة الثانوي ة ،الفتاة الالجئة ج ،االيتام االسالمية ج ،الدوحة ،الفتاة الالجئة الشاملة ،تيراسنطا.

وقد جهز المستشار دليلين تدريبيين ،حمل األول عنوان "على مدارج الكتابة" وتناول المناحي التي يفتقر إليها المنهاج
الفلسطيني في باب تعليم مهارة الكتابة ،وتدرج فيه من أسس كتابة الفقرة إلى كتابة المقالة وتطرق إلى تحرير
وضمنه نماذج تدريبية يمكن للمعلمين استخدامها خالل حصصهم الخاصة بتعليم الكتابة .اما الدليل
النصوص،
ّ
وعرف فيه المستشار القراءة كعملية إنتاج ثانية للنص ،ووصف فيه
الثاني فقد حمل عنوان "على مدارج القراءة ٌ ،

المج تمعات الشفاهية ،والقراءة في المجتمعات التي تعيش على المناطق الحدودية بين الشفاهية والكتابية ،وذلك بهدف
الوصول إلى توصيف المشكلة وراء ضعف فهم المقروء في مدارسنا ،ومن ثم وضع اآلليات الصحيحة لتعليم القراءة،
ووفر نماذج لحصص تعليمية في فهم المقروء مستخدما نصوصا من المنهاج الفلسطيني.
وجاء تجهيز الدليل االول ضمن مشروع مساندة التعليم في القدس الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة التعاون
وبتمويل من الصندوق العربي لالنماء االقتصادي واالجتماعي .كما جاء تجهيز الدليل الثاني ضمن مشروع التطوير
الشامل في القدس والممول من االتحاد االوروبي.
وفي مجال اللغة االنجليزية قامت مستشارة اللغة االنجليزية الدكتورة جان قطان بالعمل من خالل ورشات استهدفت
ثالث عشر 4مدرسة ،في مجاالت ادارة الصف والتحديات في تعليم الكتابة والمحادثة والقراءة واالستماع واليات تنفيذ
نشاط المشاريع الصفية .كما قامت المستشارة بالعمل بشكل فردي مع اساتذة المادة في اربع مدارس .ركزت في
ثالث منها على مجاالت تطوير المشاريع الصفية ،و ارتبطت هذه المشاريع بمواضيع بيئية في احداها وبتطوير
االلعاب التعليمية في اخرى وببناء نموذج بلدة بمرافقها وانظمتها في
المدرسة الثالثة .وعملت المستشارة مع المدرسة الرابعة على تحليل فلسفة
المناهج القائمة على دمج المهارات اللغوية األربعة .كما تم التدريب على
تخطيط الوحدات .هذا باالضافة الى تدريب المعلمات في مجال تطبيب
النصوص؛ ما يعني كتابة نصوص جديدة بناء على الوحدة المدرسية
الستخدامها في فحص تحصيل الطلبة في القراءة واالستماع واإلمالء بدال
من االعتماد على نصوص الكتاب والتي اذا ما استخدمت تقيس حفظ الطالب وليس فهمه للمادة.
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المدارس ضمن مشروع مساندة التعليم في القدس مدرسة دار الطفل العربي ،النظامية الثانوية ،روضة الزهور ،النظامية االساسية ،عثمان بن عفان،
ابو بكر الصديق ،المطران  .ثانيا المدارس ضمن مشروع التطوير الشامل :الفتاة الالجئة الثانوية ،الفتاة الالجئة ج ،االيتام االسالمية ج ،الدوحة ،الفتاة
الالجئة الشاملة ،تيراسنطا.

وقد جهزت المستشارة دليال لخص تجربة مجموعة من المعلمات المتدربات ،عرضت من خالله مجموعة من
انتاجاتهن في مجال تطبيب النصوص وادارة المشاريع الصفية ،كما شمل نماذج من اليات تعليم المهارات اللغوية
االربعة .وجاء هذا االنتاج ضمن مشروع التطوير الشامل في القدس والممول من االتحاد االوروبي .وقد حمل الدليل
عنوان "صندوق كنوزنا".
وفي مجال الرياضيات عملت مستشارة الرياضيات السيدة كوثر عطية ياسين على تنظيم ورشات تضمنت الخطط
العالجية للطالب وهدفت الى تعريف المعلمين على المؤشرات التي تكشف اسباب المشكلة .كما عملت في الميدان
مع معلمي ومعلمات ثماني 5مدارس ،وذلك على تطوير خطة تدريس وتحديد اساليب التعليم وادوات التقويم لوحدات
من المنهاج ،قائمة على اسس احترام وحماية حقوق الطفل الفكرية والنفسية والجسدية واالجتماعية .كما ركزت
المستشارة على مهارات تطوير المسائل اللفظية واسلوب الحوار في تعليم الرياضيات واستخدام اللعب في التعليم.
باالضافة الى عملها على تجذير فكرة تعليم الرياضيات من خالل االنماط ،والتي تراها المستشارة االساس الصحيح
في تعليم المادة.
كما تم تنظيم زيارات لمتحف الرياضيات بجامعة القدس للمعلمات اوال بهدف تدريبهن على استخدام المعروضات
المتوفرة في المتحف لخدمة تطوير مفهوم الكسور وتحليل العوامل لدى الطالب وقد شارك في التدريبات  13معلمه
من اربع مدارس ،ومن ثم تم اصطحاب طالب الصف الخامس و السادس من كل مدرسة بواقع  8لقاءات هدفت الى
تنفيذ حصص نموذجية اليصال المفاهيم عبر استخدام معروضات المتحف.
وقد جهزت المستشارة دليال حمل عنوان " الحياة انماط" ،شرحت فيه مفهوم االنماط واهمية تدريس الرياضيات على
اساسها ،ووضعت فيه نماذج لحصص خاصة بتدريس عدة مفاهيم رياضية على اساس االنماط تخدم طالب
الصفوف من االول وحتى الثالث .وجاء تجهيز هذا الدليل ضمن مشروع التطوير الشامل في مدارس القدس والممول
من االتحاد االوروبي.

5

المدارس الثمانية هي :اوال المدارس ضمن مشروع مساندة التعليم في القدس مدرسة دار الطفل العربي ،النظامية الثانوية ،روضة الزهور ،النظامية
االساسية .ثانيا المدارس ضمن مشروع التطوير الشامل :الفتاة الالجئة الثانوية ،الفتاة الالجئة ج ،االيتام االسالمية ج ،الدوحة.

اما على صعيد العلوم فقد عملت المستشارة ديمة حلواني من خالل
ورشات مع معلمي عشر مدارس 6في مجاالت متنوعة .واستفادت جميع
هذه المدارس من ورشات في مجال تحديد اهداف الوحدة التعليمية
وصياغتها والتخطيط للوحدات ،وصياغة اسئلة التقويم وصياغة االبحاث
العلمية .كما استفادت المدارس من ورشات في مجال تطبيقات عملية
تتعلق بالكرة االرضية وعوامل مؤثرة في تشكيلها ،وحاالت المادة
وخصائصها .واستفادت ميدانيا خالل العام خمس مدارس ،حيث تدربت معلمات العلوم من المدارس الخمس على
تنفيذ نوادي متخصصة بتعليم الطالب اساليب البحث العلمي .وقد نفذت المعلمات المدربات النوادي العلمية في
مدارسهن مع مجموعات مختارة من الطالب ،وقد كررت ثالث من المدارس الخمس النوادي العلمية الكثر من مرة
خالل العام لتستهدف اكثر من مجموعة من الطلبة  .وتشكل هذه النوادي اساسا لتعليم الطالب مهارات وضع
الفرضيات واالسئلة العلمية والتخطيط لتنفيذ البحث العلمي واسلوب تكرار التجربة وصوال الى االستنتاجات العلمية.
وقد جهزت المستشارة ديمة حلواني دليال تدريبيا تحت عنوان "بايدينا نكتشف" ،وتوضح المستشارة من خالل الدليل
اهمية تنظيم النشاطات الالمنهجية وال سيما النوادي العلمية ،وتشرح بشكل مفصل كيفية تنفيذ نواد علمية في
المدارس .وركزت المستشارة على خطوات تنفيذ النوادي العلمية الهادفة الى تعليم اسلوب البحث العلمي للطالبات.
وشرحت المستشارة الفرق بين التجربة والبحث العلمي مركزة على اهمية تفعيل االخير .ووضعت في الدليل نماذج
للقاءات علمية في النادي تخدم الصفوف من الرابع وحتى السادس .وياتي تطوير هذا الدليل ضمن مشروع التطوير
الشامل في مدارس القدس والممول من االتحاد االوروبي.
كذلك تدربت مجموعة من معلمي اثنتى عشر 7مدرسة على العمل مع
طالبهم على البحث العلمي واستخدام الروبوتات في حل المشكالت.
وقد نظمت كلية وجدي ابو غربية هذا البرنامج التدريبي
للمعلمين/المعلمات من خالل عدة لقاءات ومن ثم حدد المنظمون ما
يلزم من ادوات لتفعيل العمل في المدارس .وقاموا بزيارة المدارس
6

المدارس التسع هي :اوال المدارس ضمن مشروع مساندة التعليم في القدس مدرسة دار الطفل العربي ،النظامية الثانوية ،روضة الزهور ،النظامية
االساسية ،جيل االمل ،االيتام االسالمية الصناعية .ثانيا المدارس ضمن مشروع التطوير الشامل :الفتاة الالجئة الثانوية ،الفتاة الالجئة ج ،االيتام
االسالمية ج ،الدوحة.
7المدارس االحدى عشر جميعها استفادت من هذا التدريب عبر مشروع مساندة التعليم في القدس .اما المدارس فهي :المطران ، ،دار الطفل العربي،
النظامية الثانوية ،النظامية االساسية  ،االبراهيمية ،امليسون ،عثمان بن عفان  ،االيمان ذكور ،االيمان اناث ،الفتاة د ،ذكور ابو عبيدة.

وتنظيم العمل ما بين المعلمين وطالبهم في مجال بناء حلول ابداعية و تصميم ،وبناء ،وبرمجة ،واختبار روبوتات
الليجو واستخدامها في حل المشكالت .وقد اختتم التدريب بلقاء تنافسي بين فرق المدارس المشاركة.
ومن ناحية اخرى وفرت المؤسسة تدريبا لمعلمي خمس 8مدارس في مجال
الكهرباء والتكنولوجيا ،وذلك عبر استخدام حقائب سيك والتي توفر ما يلزم
من ادوات يمكن استخدامها داخل الصف وذلك لتنفيذ كافة التجارب
المرتبط ة بمفاهيم الكهرباء والتكنولوجيا في المنهاج الفلسطيني للصفوف من
الرابع وحتى العاشر .وقد وفرت المؤسسة ما يكفي من حقائب الستخدام
الطالب في الصفوف .وقد ادار هذا التدريب االستاذان حمد اهلل عنتري
وميسرة عبداهلل.
وفي مجال استخدام الحاسوب نظمت المؤسسة دورات تدريبية ركزت خاللها على استخدام االلواح التفاعلية،
باالضافة الى استخدام برامج متنوعة تتيح الفرصة للمعلمين تطوير عروض تفاعلية الستخدامها خالل العملية
التعليمية التعلمية .وقد استهدف التدريب خمس عشر مدرسة من المدارس المشاركة في مشاريع المؤسسة.
في مجال التوعية حول حقوق الطفل عملت المؤسسة هذا العام على توعية معلمي /معلمات سبع
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مدارس حول حقوق

الطفل .وعمل االستاذ جواد دويك مع مجموعات قيادية في كل مدرسة ضمن ورشات توعوية حول كيفية التعامل مع الطالب
باساليب بديلة وبعيدة عن العنف بكافة اشكالة ان كان جسديا او لفظيا او معنويا .وعمل على تحليل اسباب العنف والخلفيات
السيكولوجية وراءه ,واقتراح آليات للتعامل مع الظاهرة داخل الصف ،وتدريب المعلمات على استخدام تلك اآلليات .كما قام
االستاذ جواد بعمل عدة مشاهدات صفية لعدد من المعلمين وقام بالمساهمة في وضع اليات معهم ليتمكنوا من إدارة صفوفهم
بشكل افضل .ومن جهته عمل الدكتور يحيى حجازي وفريق المستشارين التربويين على تعزيز اليات احترام الطفل والحفاظ
على حقوقه ضمن العملية التعليمية ،وطور تصو ار في هذا االطار ركز فيه على اهمية احترام تنوع خلفيات الطالب وافكارهم
وطرق تعلمهم واستثمارها لصالح الطلبة بدال من طمسها الذي يجعل كافة الطلبة نسخة واحدة تتعلم بنفس الطريقة وتتميز
باالستماع والتنفيذ بدل المشاركة واالستكشاف والتساؤل.

8

المدرس الخمس هي ضمن مدارس مشروع التطوير الشامل في القدس وهي :الفتاة الالجئة الشاملة ،الدوحة ،االيتام ج ،الفتاة ج ،الفتاة الالجئة
الثانوية.
9
المدارس الخمس عشر هي :كافة المدارس المذكورة في  3اعاله
10
المدارس ضمن مشروع التطوير الشامل :الفتاة الالجئة الثانوية ،الفتاة الالجئة ج ،االيتام االسالمية ج ،الدوحة ،الفتاة الشاملة الثانوية ،تيراسنطا،
الدوحة.

وفي هذا االطار اطلقت مؤسسة فيصل الحسيني مسابقة تحت عنوان "طالبي يختار /طالبتي تختار" في المدارس السبعة .وتقوم
فكرة المسابقة على اساس احترام حق الطالب/ة في التعبير عن نفسه/ها ،وتعطي اهمية لرأيه/ها ووسيلة مناسبة للتعبير عنه.
كما جاءت لتقدر المعلمين/ات الذين يراعون حقوق الطالب ويتيحون السبل لممارستها .وقد قام الطلبة في الصفوف من الثالث
وحتى العاشر في المدارس السبعة بتحديد المعلمين /ات االكثر حفاظا على حقوقهم في مدرستهم وفق مجموعة من النقاط
ال مرتبطة بمفهوم الحقوق .وقد اقام الدكتور يحيى حجازي واالستاذ جواد دويك باطالع المعلمين /المعلمات على النتائج العامة
في كل مدرسة وتحليل اسبابها وتوفير االليات لتخطي النقاط التي وجدت سلبية وفق راي الطلبة.
وفي مجال العمل مع المرشدين /المرشدات التربويين فقد تم التركيز هذا العام على تدريبهم في خمس مدارس على العمل مع
الكبار وتحديدا المعلمين .وقد تناول العمل في هذا المجال ورشات حول كيفية تقديم االرشاد الفردي والجماعي للمعلمين من قبل
المرشدين التربويين وحول توعية المعلمين في مجال الصحة النفسية للطالب وتوفير الجو التربوي المالءم الذي يحافظ على
حقوق الطفل.

وفي مجال عسر  /صعوبات التعلم عملت المؤسسة على توعية طاقم مدرسة
جيل االمل من خالل دورة تدريبية للطاقم نظمها وادارها االستاذ جواد دويك،
وهدفت الى الكشف المبكر عن الطالب الذذين يعانون من صعوبات التعلم
وتدريب المعامات على استخدام استراتيجات تعليم متنوعة للوصول لكافة
الطالب وفق طرق تعلمهم .وقد ترك هذا التدريب اث ار ممي از في المدرسة ،حيث
تمكنت جميع المعلمات من تغيير ممارستهن لتصبح اكثر مالءمة لمختلف
الطالب بمختلف قدراتهم وطرق استجابتهم وتعلمهم.
ومن ناحية اخرى تم العمل مع معلمات القسم الداخلي في نفس المدرسة ،وقد نجحت كافة المعلمات في توفير جو اكثر مالءمة
لكافة الطلبة في مجال تقديم المساندة التعليمية لهم بعد المدرسة من ناحية وفي مجال تنظيم ادارة البيت الداخلي من ناحية
اخرى .كما تم العمل على المساهمة في اعادة التنظيم االداري وتقسيم وتنظيم
الصناعية.

العمل مع الطالب:

الغرف في القسم الداخلي في المدرسة

تم العمل بشكل مباشر مع الطالب ضمن ثالث انواع من البرامج -1 :برنامج صعوبات التعلم -3 ،برامج اكاديمية
في مجال العلوم واللغات ،و -2برامج في مجاالت الفنون والرياضة.
اما على صعيد صعوبات/عسر التعلم فقد تم تشخيص  45طالب وطالبة يعانون من عسر تعلم ،ليصل عدد الطلبة
المشخصين لهذا العام والعام الفائت الى  359طالب .وقد تم العمل مع الطلبة المشخصين على الجوانب االكاديمية
واالدراكية والنفسية من قبل طاقم متخصص .وقد اثر هذا البرنامج بشكل ايجابي على تقبل الطالب والطابات الذين
يعانون من صعوبات التعلم التحديات المدرسية وزاد من ثقتهم بانفسهم كما اثر على ارتفاع تحصيلهم العلمي .وتجدر
االشارة الى ان طاقم صعوبات /عسر التعلم يعمل باشراف السيدة كفاية بيضون مستشارة صعوبات التعلم.
برمج هي -1 :برنامج النوادي العلمية والرحالت
اما على صعيد البرامج اال كاديمية فقد وفرت المؤسسة عدة ا
التعليمية  -3برنامج الروبوتات  -2برامج التفكير الناقد  -4برنامج العلوم  -5برنامج القراءة  6-وبرامج الكتابة
والبحث العلمي -1برنامج اللغة االنكليزية الالمنهجي.
فيما يتعلق بالنوادي العلمية والرحالت التعليمية ،فقد نظمت المؤسسة نواد علمية تهدف الى تعليم الطالب استخدام
اساليب البحث العلمي ،وقد اشترك في هذه النوادي في العام  3112حوالي  141طالب وطالبة بينما اشترك حوالي
 115طالب وطالبة في العام  .3114ورغم تنوع التجارب التي تمت اال ان ما ميز هذه النوادي ليس التجارب التي
تناولتها فحسب وانما تجذير اسس البحث العلمي وتمكين الطلبة من وضع سؤال الفرضية ووضع ما يلزم من خطوات
لالجابة عنه .وبانت الفائدة الكبرى في تمكين وتشجيع الطالب على وضع االسئلة العلمية وتحديد ثوابت ومتغيرات
لتمكينهم من االجابة على االسئلة التي يضعون.كما نظمت المؤسسة عددا من الرحالت التعليمية لطالب المدارس
بهدف تعزيز المعلومات العلمية لدى الطلبة حيث يطلب منهم خالل
الرحالت انجاز مهمات ضمن اوراق عمل يتكم تززيعها عليهم خالل
الرحالت.
وفي مجال الروبوتات استفاد  640طالب وطالبة من احدى عشر مدرسة
من برنامج كلية وجدي نهاد أبو غربية الجامعية التكنولوجية الخاص
بالروبوتات .حيث انشغل الطالب المشاركين الى جانب تعلم الية تركيب
واستخدام الروبوت و مهارات تحريكه ،بعمل ابحاث علمية بهدف وضع

حلول لتخفيف المخاطر الناجمة عن الكوارث الطبيعية .فقام فريق في كل مدرسة باختيار احد الكوارث الطبيعية
ودراسة مخاطرها وتطوير افكار للتخفيف من اثارها

وفي مجال العلوم تضمن البرنامج زيارات لمتحف العلوم في بيرزيت التابع لمؤسسة النيزك للتعليم الالمنهجي واستفاد
منها  1611طالب وطالبة من ست مدارس ،كما استفاد  442طالب وطالبة من برنامج التفكير الناقد الذي تنظمه
مؤسسة النيزك والذي تتناوله عبر حصص اسبوعية منتظمة.
وعلى صعيد برنامج القراءة نظمت المؤسسة مسابقات قراءة للصفوف من الثالث وحتى العاشر في  15من المدارس
المستهدفة .وتطلبت المسابقة قراءة ثالث كتب باللغة العربية للصفوف الثالث والرابع ،وكتابين باللغة العربية واخرين
باالنجليزية للصفوف الخامس وحتى العاشر .وقد تم تحديد الكتب من قبل مستشاري المؤسسة .وتقدم الطالب لمسابقة

(امتحان) بعد اربعة اشهر من استالمهم الكتب .وقد اشترك  3131طالب وطالبة في المسابقة عام  ،3112في حين
اشترك  1992طالب وطالبة عام .3114

وعلى صعيد الكتابة نظمت المؤسسة مسابقتين؛ األ ولى في مجال كتابة المقالة ونفذت في مدرسة الفتاة الالجئة
الثانوية ،وشاركت فيها كافة طالبات الصفوف من السابع وحتى التاسع (-111طالبة) .وجاءت المسابقة بعد جهود
تدريبية لمعلمات اللغة العربية للصفوف المذكورة ،باإلضافة إلى تنفيذ تدريب مباشر من قبل مستشار اللغة العربية
للطالبات .أ ما المسابقة الثانية فجاءت في مجال البحث العلمي في اللغة العربية .وقد شاركت فيها مجموعة من طلبة
الصفوف من التاسع وحتى الحادي عشر من مدارس دار الطفل العربي والمطران وأبو بكر الصديق  .من مخرجات
هذه المسابقة أن قام ثالثون طالبا وطالبة من المدارس المذكورة بإنجاز أبحاث علمية تناولت موضوعات عدة بين
أدبية وثقافية ولغوية  ،وسيتم عرض هذه األبحاث ،أو بعضها ،مع بداية العام الدراسي القادم.
اما في مجال الفن والرياضة فقد تم ادخال حصص اسبوعية مساندة للطالب في مجاالت الدبكة والتوعية في مجال
التراث الفلسطيني في مدارس ابو بكر الصديق وعثمان بن عفان والفتاة الثانوية والنهضة االسالمية أ وااليتام
االسالمية ج والفتاة الالجئة ج والفتاة الشاملة ،وفي مجال الفنون الجميلة بمدارس النظامية الثانوية واالساسية وعثمان
بن عفان ،وفي مجال الدراما بمدارس روضة الزهور وعثمان بن عفان وااليتام الصناعية وااليتام االسالمية ج،
وموسيقى في مدارس الدوحة والفتاة الالجئة ج وفي مدرسة جيل االمل في قسميها الخارجي والداخلي وفي مدرسة
االيتام الصناعية في قسميها الخارجي والداخلي .كما استفاد طالب الصف الرابع والخامس في مدرسة االيتام
االسالمية ج من نشاطات المنهجية شملت الفن والسينما ادارتها مؤسسة يبوس.
وعلى صعيد برنامج اللغة االنكليزية الالمنهجي فقد تم ادخال حصص اسبوعية المنهجية بتنفيذ كلية وجدي نهاد أبو
غربية الجامعية التكنولوجية لمساندة الطالب في تعلم اللغة االنكليزية عن طريق اللعب والغناء والتمثيل .شارك في

هذه الحصص  312طالبة من مدرستي الدوحة والفتاة الالجئة ج ،واختتم التدريب بحفل تكريم للطالبات عرضوا فيه
ما تعلموه خالل الدورة.

مساهمات في تكاليف جارية ومشاريع صغيرة في مجال التعليم :دعمت المؤسسة مدرسة دار الطفل العربي من
خالل مساهمتها في حملة شجرة الحياة والتي هدفت الى تغطية تكاليف للقسم الداخلي التابع للمدرسة .كما وفرت
اجهزة لمدرسة نور القدس ،واثاث لمدرسة الحصاد .كما ساهمت في دعم الحفل الخيري الذي اقامته جمعية خريجي
جامعة بيرزيت بهدف المساهمة في تعليم طالبها المحتاجين الى دعم مادي.

الصحة والثقافة والشباب
وفرت المؤسسة خدمات مالية لجمعية المقاصد الخيرية من خالل استقبال جزء من التبرعات الخاصة بالمستشفى
وصرفها وفق احتياجات المستشفى.
ساهمت المؤسسة في تغطية جزء من التكاليف الجارية والتي شكلت عج از لبرج اللقلق خالل النصف الثاني من عام
عجز لجمعية
ا
 3112والربع االول من عام  ،3114كما ساهمت في تغطية جزء م ن التكاليف الجارية التي تشكل
سوار للثقافة والفنون خالل الربع االول من عام  ،3114وكذلك ساهمت في تغطية تكاليف امينة المكتبة في المكتبة
التابعة لمبادرة شباب البلد في جبل المكبر خالل  6اشهر من العام  .3112وساهمت في تغطية رواتب شهر ونصف
لموظفات االتحاد النسائي خالل عام  .3114كما ساهمت في دعم تكاليف انشائية لمؤسسة خليل الوزير .كما وفرت
اثاث وادوات موسيقية واجهزة الكترونية لجمعية سوار للثقافة والفنون وكذلك وفرت اجهزة الكترونية للمعهد الوطني
للموسيقى  /ادوارد سعيد .وساهمت في دعم مؤسسة الدراسات الفلسطينية من خالل تغطية جزء من تكاليف نشراتها.
كما دعمت مؤسسة يبوس من خالل المساهمة عبر حفلها الخيري الذي هدف الى تغطية العجوزات في تكاليفها
الجارية.
كما دعمت المؤسسة جمعية القدس للرفاه والتطوير بهدف تغطية جزء من تكاليفها الخاصة باعمالها التحضيرية لترميم
مباني حي القرمي في البلدة القديمة من القدس.

وعلى صعيد قطاع الشباب ،فقد عملت المؤسسة على دعم  91شاب وشابة في جائزة فيصل الحسيني للشباب،
ونظمت لهم مسي ار استكشافيا في القدس على مدى يومين ،كما دمجتهم في عدد من النشاطات الموسيقية والفنية
والرياضية .وقامت المؤسسة بالتعاون مع دائرة تنمية الشباب بتخريج  38مشاركة ومشاركا ممن اتموا متطلبات
الحصول على جائزة فيصل الحسيني للشباب.

وتجدر االشارة الى انه ما كان للمؤسسة ان تتمكن من ايصال دعمها للفئات المختلفة لوال دعم االفراد والمؤسسات
المحليين واالجانب وتخص المؤسسة بالشكر باالضافة الى االفراد المساندين والداعمين كال من االتحاد االوروبي،
مؤسسة التعاون و الصندوق العربي لالنماء االقتصادي واالجتماعي ،فلسطين الغد ،والصندوق الثقافي الفلسطيني.

انتهى

