
 
 

 
 

  مؤسسة فيصل الحسيني

 
 
 

Faisal Husseini Foundation 

 من اجل أن تبقى المؤسسات العربية قائمة، من اجل أن تبقى القدس عربية فلسطينية إسالمية مسيحية

                                        "اشتر زمنا في القدس"

 

جنازإت مؤسسة فيصل إحلسيين خالل  تقرير  2019عام إ 

 2020ش باط 

 
 ؤسسة تعليمية وثقافية في مدينة القدس،ممدرسة و  31، م2019عام خالل لحسيني امؤسسة فيصل دعمت 

غير و ة مفكرين، باحثين، مستقلين فكريا، تطوير طلب ن قادرة علىو لتكمدارس ال دعمفي  مركزة جل اهتمامها
 خاضعين لمخططات اآلخرين.

 
وذلك  ،ومعلمة معلم  300، ووطالبة ا  طالب 7000ما يفوق ال ة المستفيدين من كافة البرامج عدد الطلبوبلغ 

مؤسسات مقدسية ضمن برنامج المساعدات ثماني كما ساهمت المؤسسة في دعم  عبر برامج المؤسسة المختلفة
 .ن خارج القدسيرئة ومؤسستاالصغيرة والط

 
، جاء بشكل أساسي من 2019مليون دوالر خالل العام  1.1ويذكر أن تمويل هذه البرامج والذي بلغ حوالي 

البرنامج  اف مؤسسة التعاون في مجالكل من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي عبر منحة بإشر 
مشروع و  ،البنية التحتية في مدارس القدس تطويرمشروع و  ،ذين يعانون من صعوبات تعلمالشامل لدعم الطلبة ال

 15في  ، ومن االتحاد األوروبي في مجال برنامج التطوير الشاملفي القدس تأهيل وتطوير وتجهيز المدارس
، فيما ساهم بنك فلسطين في تمويل هذا البرنامج. وقدمت مجموعة من األفراد دعما للمؤسسة مدرسة في القدس

 المؤسسة.تساهم سنويا في دعم ي والتي رزهم السيدة سعاد الحسيني الجفالوأب
 



البرنامج الشامل لدعم الطلبة و  ، مدرسة في القدس 15التطوير الشامل في  برنامجالبرامج الشاملة:  -1
 الذين يعانون من صعوبات تعلم.

)الحقا برنامج  مدرسة في القدس 15في برنامجها التطوير الشامل في تنفيذ  2019عام ؤسسة استمرت الم
بيئات مدرسية قائمة على قيم الديمقراطية وحقوق  تعزيز بهدف 2017أيار بدأ في الذي ، التطوير الشامل(

، بما يشمل تنظيم مسابقات القراءة واألبحاث والتكنولوجيا الطفل والتعليم الجامع والمساواة الجندرية والبحث العلمي
والتشخيص والتدخل في مجال عسر التعلم وتفعيل استخدام التكنولوجيا في  ،العلمية وبرمجة الروبوتات والتوعية

يما أتمت المؤسسة برنامجها الشامل لدعم الطلبة الذين يعانون من صعوبات تعلم في آب من العام ف .التعليم
في  في خمس مدارس توعية وتدريب المعلمات والمعلمين ،2017، واستهدف البرنامح الذي بدأ بآب المنصرم

عسر تعلم في هذه  للطلبة الذين يعانون من ، وتشخيص وتقديم التدخل الالزمالتعلموعسر وبات عمجال ص
 ، إلى جانب تدريب معلمات العلوم والتكنولوجيا في مجال أساليب البحث العلمي وبناء وبرمجةالمدارس

 ين البرنامجين فكانت:زات المؤسسة في هذاأبرز انج أما . الروبوتات
 

 تطوير بيئات مدرسية قائمة على البحث العلمي 1.1
استراتيجيات إلى تعزيز استخدام الهادفة و لمعلمات والمعلمين الموجهة ليبية برامجها التدر في المؤسسة  استمرت

ركزت  قدمت المؤسسة ورشات تدريبية جماعية خالل العام كما. و والبحث العلمي قائم على التفكير الناقدال التعلم
 مستشارواحيث رافق  ،على نقل التدريبات من نطاق الورشات الجماعية إلى فضاءاتها التطبيقية داخل المدارس

واستهدفت  يلزم من مشاهدات وتدريبات عملية. ما لهمقدموا ارسهم، و داخل مد والمعلمين المعلماتالمؤسسة 
  .دينات معلمات ومعلمي العلوم الطبيعية والتاريخ واللغة العربية والبالتدرب

 
نظمت المؤسسة  ،أثر تدريب المعلمات على الطلبةوبهدف قياس على البحث العلمي لتعزيز التعليم القائم و 

ممن ومعلمة  ملعم 42 وتمكن .اعيةموالتاريخ والعلوم االجتفي العلوم الطبيعية البحث العلمي مسابقات في 
 ،برنامج التطوير الشامل والبرنامج الشامل لدعم الطلبة الذين يعانون من صعوبات تعلمريب ضمن دتلقوا الت

 .بقات المختلفةالتقدم للمسل ل طلبتهمهيمن تأ
 
العلوم البحث العلمي في  تقالمساب قدسيةمدرسة م 14من ومعلم  معلمة 21هم تبدر  طالب وطالبة 170 مقدفت

من الصفوف الرابع وحتى  الطلبة فرق  ، ضمن برنامج التطوير الشاملالتي نفذت  قةباووضعت المسالطبيعية. 
أبحاث علمية تطوير قيام الطلبة  ت المسابقةث تطلباألول من نوعه، حيتحد هو أمام  ،مدرسة 11في  العاشر



علمين في م. وقد نجحت المعلمات والفرة فيهاو ن معرفة مسبقة بالمواد المتو من د ةالمسابق صغيرة خالل نهار
صول ذ خطواتها والو أفكار للبحوث والتخطيط لها وتنفيتطوير ليتمكنوا جميعا من توجيه طلبتهم بالشكل الصحيح 

 .وعرضها تائجللن
 
ضمن برنامج الدعم الشامل للطلبة الذين يعانون من بشهر أيار  ما نظمت المؤسسة مسابقة علوم أخرى ك

باتات وتخصصت في جمع الن ،مدارس ثالثالسادس في ف الخامس و الصفو  طلبة استهدفت صعوبات تعلم،
اإليكوالي ضمن  بكتيريا ية، ومن ثم استخالص عصارتها وتحديد أثرها علىموتصنيفها وتحديد مسمياتها العل

 أمام لجنة حكام في المسابقة.وعرضت الفرق المتنافسة نتائجة داخل المدارس سابيع ألعدة  ربحث علمي استم
 

في  بحاث علميةطلبتهم على تطوير أ ،من المعلمات المتدربات 10 ،تطوير الشاملضمن برنامج الدربت فيما 
تأريخ اعتمدت الإثرائية وأبحاث بأبحاث علمية تنوعت ما بين أبحاث   هممن طالب وطالبة 79تقدم و التاريخ، 

، ووثقت وتمحورت جميعها حول تاريخ القدس، وتنوعت مواضيعها ما بين التاريخ القديم والمعاصر شفوي ال
 حالية تمر بها مدينة القدس. مجموعة منها قضايا

 
الذين تقدم  تهمطلب بنربة، حيث در غمار التجمن سبع مدارس معلمة لغة عربية وتربية اسالمية  11وخاضت 

مواضع  تنوعت ما بين نوعية وكمية في ،طار اجتماعيإمنهم بأبحاث تناولت مواضيع من مناهجهم ب 77
متنوعة منها ما جاء حول استخدام الكنولوجيا، ومنها حول حقوق الطفل، باإلضافة إلى تناول قضايا دينية 

 .مختلفة
 

 عليمتعلى المساهمة في تطوير التكنولوجيا واستخدامها في ال تطوير بيئة تعلمة قادرة 1.2

 
 اتالروبوتبرمجة وبناء   1.2.1

 الروبوتاتارتكزت على برمجة وبناء  مشاريعفي مسابقات الروبوت مطورين  طالبة وطالبا   155 هذا العام  شارك
إلى تمكين الطلبة من استخدام مفاهيم  وهدف هذا المشروع التدريبي .معلمة من معلماتهم المتدربات 27بقيادة 

  .العلوم والرياضيات في برمجة وبناء الروبوتات
 



 مدرسة. 14من  العاشر الثالث وحتىمن الصفوف  طلبة ضمن برنامج التطوير الشاملواستهدفت المسابقة 
على تصميم وبناء وبرمجة نظام روبوتي ضمن موضوع بقة للصفوف الثالث وحتى السادس االمسواعتمدت فكرة 

على تصمبم وبناء وبرمجة روبوت مخصص  السابع وحتى العاشرفيما اعتمدت فكرة مسابقة "إعادة التدوير"، 
 .لعمليات إنقاذ البشر في حاالت تعرضهم للمخاطر

طلبة استهدفت من صعوبات تعلم  نامج الشامل للطلبة الذين يعانون ضمن البر ونظمت المؤسسة مسابقة أخرى 
 زراعي.نظام روبوتي . وتمحورت المسابقة حول تطوير من أربع مدارس الصفوف الثالث وحتى السادس

 
 التكنولوجيا في التعليم استخدام 1.2.2

وير لمدارس المستهدفة ضمن برنامج التطمن اام تدريبات لمعلمي ومعلمات اربع قدمت المؤسسة خالل الع
، إضافة إلى برامج جوجل درايفاور بوينت و وب الشامل، في مجاالت استخدام البرامج األساسية كوورد واكسل

كيفية استخدام أجهزة  على والمعلمين المعلمات بكما تم تدري .وغيرهكاهوت  كبرنامج مخصصة للقطاع التعليم
سكراتش مجة تخصصت في برامج الت معلمات مدرستين من دورات في البر استفادو . البروجكترات التفاعلية

 .ضمن البرنامج الشامل لدعم الطلبة الذين يعانون من صعوبات تعلم والطباعة ثالثية األبعاد
 

  والديمقرطية حقوق الطفلقيم ت مدرسية تسودها بيئاتطوير  1.3

ى الديمقرطية مة علمع سبع مدارس مقدسية في سعي لتطوير بيئة تعلمية قائ 2019المؤسسة خالل العام عملت 
س المستهدفة بهدف إيجاد السبل المناسبة لتطوير اما بين طواقم المدر حوارية  يذ جلساتالطفل. وتم تنف وحقوق 
فضل علمة األمناقشة آراء الطلبة في المعلم/ الم خالل هذه الجلسات تمقائم على الديمقراطية والحقوق. و تعليم 

ما بدأ العمل مع مجموعة ك والقوانين التي تشكل عوائق لهم. ن التي يفضلون سة والقوانيفي المدر برأيهم، ودورهم 
 الدساتير المدرسية.من المدارس على تطوير 

المستهدفة في تطوير  علمات والمعلمين في المدارسنجاح معظم الموقد أظهرت نتائج مسوحات مع الطلبة  
في  اتعامل يراعي بشكل أكبر بالمقارنة مع السنوات الماضية حقوق الطفل والديمقراطية، فيما لم يظهر تطور 

على صعيد تعامل الطلبة فيما بينهم، ما وجه المؤسسة إلى إدخال برنامج الوساطة الطالبية في هذا المجال 
الطلبة في فهم أصول وحل النزاعات فيما بينهم بشكل قائم على تطوير مهارات مجموعة من المدارس بهدف 

 التفهم والحوار.
 



 

 اجامع اتعليممدرسية تقدم بيئات تطوير  1.4 

لبة وعي فيما يتعلق بحقوق الطمؤسسة على رفع ال، عملت البهدف تطوير بيئات تعليم جامع داخل المدارس
بية للمعلمات في عدد من ة وتدريمن خالل تنظيم ورشات توعوي تعلموعسر الذين يعانون من صعوبات 

أكاديمي ونفسي وإدراكي ل لت كذلك على تشخيص عدد إضافي من الطلبة وعلى تقديم دعم مالمدارس، وع
 طالبا وطالبة مشخصين على أنهم يعانون من عسر تعلم. 255

 برنامجسة في القدس، والمدر  15ل في مالتطوير الشابرنامجي ضمن  وقد عملت المؤسسة في هذا المجال
 5فيما استفادت األول،  البرنامجمدارس من  6 واسفادت. نون من عسر تعلماالشامل لدعم الطلبة الذين يع

 .الثانيمدارس من البرنامج 

امل، من دورات تخصصية في شاستفاد معلمي ومعلمات مدرستين ضمن برامج التطوير المن ناحية أخرى 
واستفادت  لمدرستين. تنفيذ خطط الطلبة الذين يعانون من توحد فيقدم البرنامج متابعة لتطوير و التوحد، كما 

 من ورشات عمل توعوية حول موضوع التوحد.المستهدفة في البرنامج مجموعة من المدارس 

 

  القراءة بقةمسا 1.5

 تعزيز عادة القراءةالى  تهدفمدرسة في القدس، و  15الشامل في سابقة القراءة ضمن برنامج التطوير تأتي م
م حتراامعلماتهم في جو يسوده اإلنفتاح و مع زمالئهم وزميالتهم ومعلميهم و لدى الطلبة، وخلق مساحة للنقاش 

لى تعلم قيم وحقوق مهمة كحقوق الطفل، والمساواة بين الجنسين إضافة الى أهمية إ المسابقة الرأي. كما وتهدف
  التعليم الجامع وقيمة الديمقراطية.

وثالث  قصص محددة من قبل المؤسسة لطلبة الصفوف الثالث وحتى الثامن تطلبت المسابقة قراءة أربعو 
فحص فهم  تستهدفاأسئلة موضوعية لمسابقة  تقدم الطلبةومن ثم  .رصفوف التاسع والعاشطلبة قصص ل

المعاناة تحت االحتالل، اولت بعض القصص وتن على القيم فيها، إضافة إلى سؤالين إنشائيين. ركزتالقصص و 
هدفت  فيما تناول بعضها المعاناة االنسانية، وركز بعضها اآلخر على قصص تحمل في طياتها قيما اجتماعية

 . تعزيز المساواة ين مختلف أفراد المجتمع وحقوق الطفل والديمقراطية والبحث العلميإلى 



طالبة وطالبا من الصفوف  1480 شاركو  أدارت المكتبيات ومعلمات اللغة العربية المسابقة داخل المدارس،
طالبة وطالبا من  980شارك كما  م،2019لعام التي جرت بداية ا المسابقةالثالث وحتى الصف العاشر في 

 .2019وحتى السادس األساسي في مسابقة القراءة التي جرت نهاية العام  الصفوف الثالث

 

 في المدارس البنية التحتيةتطوير  مشاريع. 2
أعمال  مؤسسة فيصل الحسينيت ، أتم  في القدس تأهيل وتطوير وتجهيز المدارسبعنوان  روعها وفي سياق مش

وترميم  ،في مدرسةرطوبة ومعالجة مشكلة الشملت بشكل أساسي إنشاء مقصف ، مدارس 4في ترميم صيانة و 
 في مدرسة ثانية، وتحديث الشبابيك واألبوابالمطبخ والوحدات الصحية وطراشة بعض الغرف الصفية السطح و 

 في مدرستين. وتوفير حاميات أصابع
 

وحقائب علمية  كترونيإجهاز ا 100) ثاثواألجهزة األ وفيربتبرامجها المختلفة لمؤسسة ضمن كما قامت ا
بروجكترات تفاعلية، وطابعات وماكنات ، تنوعت ما بين حواسيب و مدرسة 20ثاث( لصالح أقطعة  1391و

ت وكراسي للطلبة تصوير، وحقائب بناء وبرمجة الروبوتات. وتنوع األثاث المقدم ما بين أثاث صفي من طاوال
المعلمات والمعلمين واإلدارات، باإلضافة إلى  وللمعلمين والمعلمات، وأثاث المختبرات وأثاث المكتبات وغرف

 توريد ما يلزم من ألعاب ووسائل تعليمية وقرطاسية.
 

 برنامج المساعدات الصغيرة والطارئة .3
دعم ، و اليف جاريةة تكتنوع ما بين تغطيعدات الصغيرة والطارئة قدمت المؤسسة دعما وضمن برنامج المسا

 القدس.مدينة سية ومؤسستين خارج دجهود تمويلية لثماني مؤسسات مقدعم ريع صغيرة، و مشا
 
 

 انتهى
 


