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  ٢٠٠٧ إبریل ٢٩األحد ـ   

  
  

  مبنى المؤتمرات 
  

  غزة –الجامعة اإلسالمیة 
  
  
  

  هـ  ١٤٨٢ –م  ٢٠٠٧
  



 

 
2

  
  
  
  
  
  

  
  

  
  ).رئیس قسم المناهج(رئیس اللجنة التحضیریة       عبد المعطي األغـا . د
  ).نائب الرئیس للشئون األكادیمیة(عضوًا          محمد عسقول. د.أ
  .عضواً         عـزو عفانة. د.أ
  .عضواً       ل عوض اهللاعاد. د.أ
  .عضواً         محمد زقـوت . د
  .عضواً         فتحیـة اللولو. د
  .عضواً       محمود الرنتیسي. د
  .عضواً         أدهم البعلوجي. أ
  .مدیر العالقات العامة        خالد الحالق. م
  .مدیر كلیة التربیة        أحمد برهوم. أ
  .سكرتیر كلیة التربیة        محمد الجماصي. أ

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

أعضاء ال جنة ال حضريية  
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  هللا الرحمن الرحیمبسم 
  

  الحمد   رب العالمین والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین
  :أما بعد. ... نبینا محمد ـ صلي هللا علیھ وسلم 

دأبـــت عمـــادة كلیـــة التربیـــة، وعمـــادة البحـــث العلمـــي فـــي الجامعـــة اإلســـالمیة علـــى التطـــویر المســـتمر 
  . ..واالرتقاء بالعملیة التعلیمیة برمتها

 ، ، وتفجـرًا سـكانیًا ، وثقافیـًا ، وسیاسـیًا ولما كان العصر الذي نعیشه عصـرًا یشـهد تغییـرًا اجتماعیـًا
ممـا جعــل ... ومعرفیـًا كبیـر المـدى، واسـع النطـاق، عصـر یتســم بالتقنیـة وثـورة المعلومـات واالتصـاالت

یــة وتفعیــل دورهــا فــي مشــاركة كلیــة التربیــة وعمــادة البحــث العلمــي ســباقة دومــًا لالرتقــاء بالعملیــة التعلیم
  . مؤسسات المجتمع الفلسطیني

ولمـــا كـــان مـــن الضـــروري االهتمـــام بمناهجنـــا التعلیمیـــة الفلســـطینیة حاجـــة حقیقیـــة دفعـــت قســـم 
المنـاهج الفلسطینیةــ (المناهج وتكنولوجیا التعلـیم ممـثًال فـي كلیـة التربیـة لتنظـیم مثـل هـذا الیـوم الدراسـي 

  ).رؤیة واقعیة
ذا كانت ٕ وسـیلة المجتمـع فـي بنـاء القـوي البشـریة هـي عملیـة التربیـة فـإن وسـیلة عملیـة التربیـة  وا

  ...في ذلك الشأن في المناهج الدراسیة
نه لمن دواعي سرورنا أنه بمجرد اإلعالن عن هذا الیوم الدراسي ا ٕ لذي تناول المناهج كعنوان وا

ســـــطینیة ووزارة التربیـــــة والتعلــــــیم مجموعـــــة مـــــن البــــــاحثین أو المهتمـــــین مـــــن الجامعــــــات الفل اســـــتجابت
حیث أعدوا أوراقًا تدور حول محاور هذا الیـوم الدراسـي وقـد وصـل عـددها أربـع عشـر ورقـه  ةالفلسطینی

مقدمـة مــن أربعــة عشــر باحثــًا وباحثــة ســائلین المـولي عــز وجــل أن یكلــل عملنــا هــذا بــالتوفیق والنجــاح، 
ین، وأن یكـون مالتعلیمیة فـي بالدنـا، وسـائر بـالد المسـلوأن یكون له عائدًا ومردودًا في تحسین العملیة 

صـــالح التربـــوي المنشـــود لنـــا للمبـــادرة لمزیـــد مـــن األیـــام الدراســـیة األخـــرى فــي ســـبیل التطـــویر واإل حــافزاً 
  . إن شاء اهللا تعالى جمیعاً 

  

  وفقنا هللا جمیعاً إلى ما فیھ خیر دیننا ووطننا وأبنائنا
  انھ نعم الولي ونعم النصیر

  جنة التحضیریة الل
  

  
 

  

 
  الجلسة االفتتاحیة

  

  تسجیل  ٠٩:٣٠ – ٠٩:٠٠
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  قرآن كریم  ٠٩:٣٥ – ٠٩:٣٠
  كلمة رئیس اللجنة التحضیریة  ٠٩:٤٠ – ٠٩:٣٥
  كلمة عمید الكلیة  ٠٩:٥٠ – ٠٩:٤٠
  كلمة رئیس الجامعة  ١٠:٠٠ – ٠٩:٥٠

– 

  محمود أبو دف. د.أ  رئیس الجلسة
   
  خلیـــــــــــــــل حمـــــــــــــــاد. د   .١

  

  .القیم التربویة في منهاج اللغة العربیة الفلسطیني الجدید
  داوود حلـــــــــــــــــــــــــس. د   .٢

  

  . -الواقع والمأمول-مهارات تعلیم تنمیة التفكیر والتعلم 
ــــــــــــــاب. د   .٣  ســـــــــــــهیل دی

 

  .المنهاج الفلسطیني الذي نرید ـ ینـمي التفكیـر

٤.   
 هشـــــــــــــام غـــــــــــــراب. د

 

ــــــــــــوا. د  نأســـــــــــعد عط
 

  )علوم إنسانیة(القیم التربویة المتضمنة في كتاب الریاضیات للصف الثاني عشر 

 أدهــــــــــم البعلوجــــــــــي. أ   .٥
 

  .تكامل تكنولوجیا الحاسوب في المنهاج
 مـــــــــــــــروان حمـــــــــــــــد. أ   .٦

 

  .دور القصة في تنشئة الطفل كإحدى أسالیب التربیة
ـــــــر. أ   .٧ ـــــــو بك  محمــــــــد أب

 

  .القیم في المناهج الفلسطینیة
  

 
–          

  محمد عسقول. د.ة أرئیس الجلس
   
ــــــو جحجــــــوح. د   .١   یحیــــــى أب

  

 .توزیع عملیات العلم األساسیة في كتاب العلوم للصف الرابع األساسي الفلسطیني

  نـــــــــــــــــــهي شتـــــــــــــــــــات. د   .٢
  

 .سطینیة في ظل التحدیاتبعض القیم الواجب أن تتضمنها مناهجنا الفل

 نــــــــــــــــــاهض فــــــــــــــــــورة. د   .٣
 

  . المناهج الفلسطینیة رؤى مستقبلیة لتطویر أداء المعلم في ضوء تجربة إعداد
 محمــــــــــــــود عســـــــــــــــاف. أ   .٤

 

  .متطلبات تطبیق المنهاج الفلسطیني في ظل تداعیات المتغیرات الحدیثة
 ســــــــمر أبـــــــــو شــــــــعبان. أ   .٥

 

Does the Palestinian English Curriculum for the 1st  Grade consider  5  Cs?  
 عبـــــد الـــــرحمن قصـــــیعة. أ   .٦

 

 .تجربة مصادر التعلیم بوكالة الغوث في توظیف التكنولوجیا في تطبیق المنهاج الفلسطیني

ــــــد الهــــــادي. أ   .٧   محمـــــــد عب
  

  .في دمج تكنولوجیا التعلیم في المناهج الفلسطینیة word linexدور برنامج 
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  ملخصات 
  راسي الیوم الد
  

املناهج الفل ط نية ـ رؤية واقعية  
  
  
  
  

  قسم المناھج وتكنولوجیا التعلیم ــ كلیة التربیة ـ
  

  الجامعة اإلسالمیة بغزة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
اد .د ّ   خلیل عبد الفتاح محمد حمـ

  
  :ملخص
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یم العالي الفلسطینیة جاهدة لتطویر التعلیم الفلسطیني، إدراكًا منهـا لقد سعت وزارة التربیة والتعل
، بحیث یكون قادرًا على الحفاظ على  بخطورة الدور الذي تقوم به لبناء اإلنسان الفلسطیني بناء تكاملیًا
هویتـه، نافعـًا لنفسـه ولمجتمعـه، مشـاركًا فـي بنـاء صـرح اإلنسـانیة، قـادرًا علـى التصـدي لكـل المحـاوالت 
والغزوات الفكریة، والقیم السلبیة التي تحاول أن تنال مـن هویتـه الفلسـطینیة، وثقافتـه العربیـة ومعتقداتـه 
اإلسـالمیة مـن خــالل تبنیهـا عـدة مشــاریع أهمهـا مشــروع تطـویر المنهـاج الفلســطیني الجدیـد، وألول مــرة 

م، فـي خطـوة رائــدة ٢٠٠٦بعقـول وأیـد فلسـطینیة نجحـت الـوزارة فـي إتمـام حلقــات هـذا المنهـاج فـي عـام 
توحیــد المنــاهج المســتخدمة فـــي جمیــع مــدارس فلســطین، وتكییـــف : نحــو تحقیــق أهــداف محــددة أهمهـــا

المنهــاج لمواءمــة الواقــع الحــالي وترســیخ القــیم فــي المجتمــع الفلســطیني ومواكبــة ارتفــاع النمــو الســكاني، 
حداث التنم ٕ   .یة الشاملة في المجتمع الفلسطینيوتحسین األوضاع االقتصادیة وتوفیر التعلیم الجید وا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

  درویش حلس داود. د
  

  :ملخص
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التعلیم من أجل تنمیة التفكیر والتعلم من أولى أولویات التربیة الحدیثـة التـي جعلـت شـعارها أن 
وعلیـه فـإن تعلـیم مهـارات . " أن تسـقط علیـه أفكـار الغیـرتعلیم اإلنسـان كیـف یفكـر ال : " التربیة تعني 

التفكیر هو بمثابة تزوید الفرد باألدوات التي یحتاجها حتى یتمكن من التعامل بفاعلیـة مـع أي نـوعٍ مـن 
 Sternbergوفــي هــذا یشــیر الباحــث ســتیرنبرج  . المعلومــات أو المتغیــرات التــي یــأتي بهــا المســتقبل 

إن المعارف مهمة بالطبع ولكنها غالبًا ما تصبح قدیمة : " رث كاروالنیا بقوله یل بوالیة نو یمن جامعة 
وعلیه فالذي یكاد یجمع الكل على تغییره النمط التقلیدي الذي " ، أما مهارات التفكیر فتبقى جدیدة أبدًا 

دخـال تعلـیم مهـارا ت التفكیـر یركز على الحفظ واالستظهار والتلقین إلى األسلوب الذي یـتم مـن خاللـه ِإ
ضمن المناهج والكتب المقررة بحیث یتعلم الطالب المحتوى المعرفـي للمـادة الدراسـیة ومهـارات التفكیـر 

  .التي یمكن تنمیتها من خاللها 
ولمـا كانـت مناهجنـا الفلسـطینیة فـي ثوبهـا الجدیـد وطبعتهـا األولـى تسـعى إلعـداد فلـذات أكبادنــا 

، وحـل لناقد ، والتفكیر اإلبداعيعرفة ، ویعتمد على التفكیر المتطلبات هذا العصر التي تنفجر فیه الم
  :المشكالت كأسس لمواكبة هذا العصر مما دفع الباحث لتناول هذه الورقة بهدف 

 .استعراض لمهارات التفكیر الواجب تنمیتها من خالل المواد الدراسیة في مرحل التعلیم العام  •
 .لم أسالیب تعلیم تنمیة مهارات التفكیر والتع •
 .رات التفكیر والتعلم لالحتذاء بهعرض لبرنامج تطبیقي ألسس تدریب تنمیة مها •
 .تناول واقع تعلیم تنمیة مهارات التفكیر والتعلم في مناهجنا الفلسطینیة  •
 .التوصیات والمقترحات •
 .ل مناهجنا التعلیمیة الفلسطینیةوصوًال لتعلیم تنمیة مهارات التفكیر والتعلم من خال •

  
  
  
  
  

_ 
  سهیل رزق دیاب. د

  
  :ملخص

تهدف هذه الورقة العلمیة إلى التعرف على الواقـع الحـالي لمناهجنـا الفلسـطینیة، ومـدى تركیزهـا 
واهتمامها بتعلیم التفكیـر وتنمیـة مهاراتـه، وذلـك مـن خـالل تحلیـل عـدد مـن الكتـب الدراسـیة المقـررة فـي 
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لطلبة المرحلة األساسیة، ومن خالل تحلیل عدد مـن المواقـف الصـفیة التـي ینظمهـا معلمـو الریاضیات 
  .هذه المادة

وقد توصل معد هذه الورقة إلى وجود بعض فرص تعلیم التفكیر في المنهاج الفلسطیني ولكنها 
بتعلــیم غیــر كافیــة وال تراعــي مــا بــین التالمیــذ مــن فــروق فردیــة، وعلیــه فقــد أوصــى بضــرورة االهتمــام 

التفكیـــر وتنمیــــة مهاراتــــه لــــدى تالمیـــذ هــــذه المرحلــــة وذلــــك مــــن خـــالل إثــــراء المحتــــوى الدراســــي ووفــــق 
  .استراتیجیة واضحة ذات خطوات محدودة

  
  
  

Abstract 
 

This paper aims at recognizing the present status of Palestinian 
curricula, and its concentration on teaching thinking skills, by analyzing 
a sample of mathematical textbooks of the elem. Cycle, and through 
analyzing  
a number of teaching situations organized by math's teachers. 
It revealed that there are opportunities to teach thinking skills, but not 
sufficient. 
It also recommended to enrich the content and implement it by a clear 
and planned strategy.  

 
 
 
  
  
  

 
 

  أسعد عطوان. د - هشام غراب. د
 

  

  : ملخص
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یعتبــر المنهــاج الفلســطیني إحــدى الركــائز الهامــة التــي ترتكــز علیهــا الدولــة فــي ترســیخ المفــاهیم 
في مـن المعرفـة والمهـارات والثقافـة التـي األساسیة التي تعني بإعداد جیل قـادر علـى امـتالك القـدر الكـا

تمكنــــه مـــــن مســـــایرة التقــــدم العلمـــــي واالنفجـــــار التكنولــــوجي الهائـــــل فـــــي العصــــر الحـــــدیث ، فالمنـــــاهج 
الفلسطینیة عنوان الهویة ورمز من رموز االستقاللیة باعتبارها خطوة رائدة علـى طریـق بنـاء الشخصـیة 

واآلفــــاق العلمیــــة الضــــروریة لبنــــاء المجتمعــــات وتشــــكیل  الفلســــطینیة المتكاملــــة ذات النزعــــة اإلنســــانیة
  . المجتمع المدني الفلسطیني القادر على بناء مؤسساته وفق أسس علمیة سلیمة 

اعده علـى أداء من هنا كان البد من إعداد مناهج قادرة إكسـاب المـتعلم قیمـًا تربویـة متعـددة تسـ
ق آخر مرحلة في المنهاج الفلسطیني تمثلت تطبی ٢٠٠٧/  ٢٠٠٦ولقد شهد العام . واجبه نحو وطنه 

في الصف الثاني عشر بفروعه المختلفة ، وألول مرة یدرس طلبة الثانویة العامة في محافظات الضفة 
الغربیة وغزة منهاج واحد وألول مرة سیكون االمتحان مشترك وموحد ، وألول مرة سنسـمع أوائـل الطلبـة 

  . على مستوى الوطن 
مثل في بناء المناهج وتوحیده تعرض للعدید من االنتقادات واالعتراضـات بـین هذا اإلنجاز المت

مؤید ومعارض وبین من یرى أن هـذا المنهـاج صـعبًا وطـویًال وفـوق مسـتوى الطلبـة وبـین مـن یـرى فیـه 
منهاجًا عصریًا یواكب التطور وینمي ملكة التفكیر واإلبداع ویبتعد عن التلقـین ، وهنـاك أطـراف أخـرى 

هــذا المنهــاج قامــت بــه فئــة معینــة ولــم یشــارك فیــه الجمیــع وأن متخــذي القــرار یتمثــل فــي عــدد  تــرى أن
محـــدود مـــن األشـــخاص ، إال أن أطـــراف أخـــرى تـــرى أن جمیـــع المحافظـــات والكثیـــر مـــن المؤسســـات 

  .بآخر في بناء المناهج الفلسطینیةوالشخصیات التي لها عالقة بالمناهج ساهمت بشكل أو 
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ســـاهم فــي إحـــداث كثیــر مـــن  یتســم عصــرنا الحـــالي بالتقــدم العلمـــي والتقنــي الهائـــل والــذي
، حیـث والثقافیة واالقتصادیة والتربویة وغیرهـا االجتماعیة التغیرات في شتى میادین الحیاة المختلفة،
خاصـــیة االقتحامیـــة التـــي فـــي معظـــم األحیـــان ال یســـتطیع  إن مـــن أهـــم خصـــائص التكنولوجیـــا هـــي

دون أن تتنــاول هــذه  ممكنــًا تــرك العملیــة التعلیمیــة بمراحلهــا المختلفــةالمجتمــع مقاومتهــا، لــذا لــم یعــد 
لــذا غــدا التطــویر والتحــدیث مــن  التكنولوجیــا الحدیثــة لمســایرة التطــورات الســریعة فــي هــذا العصــر،

التربویــون لتحقیقهـا لتلبیـة احتیاجـات المجتمــع  األهـداف التـي یسـعىخـالل التخطـیط الجیـد مـن أهــم 
كثیـرة أهمیـة التخطـیط لبنـاء مجتمـع متقـدم یكـون أساسـه  لقـد أدركـت أمـمو  ،ومطالـب نمـو المتعلمـین

 .العلم والمعرفة
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وال شك أن تنوع األسـالیب . الوسائل واألسالیب عنصرًا هامًا من عناصر المنهج الحدیث تعتبر
التربویة تعمل على تشویق المتعلم وزیادة استعداده للتعلم، ومن األسالیب التي استخدمت في كتاب اهللا 

ي لقـ د ـكـ ن فــ" عـز وجــل فـي كثیــر مـن المواضــع أســلوب القصـة حیــث یقـول المــولي فـي كتابــه العزیــز 
قصصهم عبرة ألولي األلباب، ما كان حدیثًا یفتري ولكن تصدیق الذي بین یدیه وتفصیل كـل شـيء 

  )١١١: یوسف ". (وهدي ورحمة لقوم یؤمنون
وكــذلك اســتخدمها الحبیــب المصـــطفي صــلى اهللا علیــه وســلم لعلمـــه بــأن هــذا األســلوب محبـــب   

  .ه التشویق ویعمل على صقل مواهب الفرد وتنمیة ذكائه وتهذیب خلقهیللنفوس فف
وهــا هــو عمــر بــن الخطــاب یبعــث إلــى ســاكنى األنصــار كتابــًا یحــدد فیــه مــنهج التعلــیم التربــوي   

علمــوا أوالدكــم الســباحة والفروســیة ورووهــم مــا ســار مــن المثــل : "والثقــافي ألطفــال المســلمین فیقــول
  ."وحسن من الشعر

ر بــــن الخطــــاب رضــــي اهللا عنــــه هــــو أول الحكــــام الــــذین تنبهــــوا إلــــى أهمیــــة القصــــة ولعــــل عمــــ  
، فـال شـك "رووهم ما سـار مـن المثـل وحسـن مـن الشـعر: "وخطورتها التربویة والتعلیمیة فها هو یقول
  .أن لكل مثل قصة یسمونه مضرب المثل
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، وتعمــل بدرجــة الفلسـطیني الطالــب تنشـئة تلعـب المنــاهج والمقـررات الدراســیة الـدور األكبــر فــي
، مـن حولـه المتطـورة العالمیـة لمتغیـراتكبیرة في تحدید كیفیة تعاملـه مـع مجتمعـه ونوعیـة تعاطیـه مـع ا

الجامعیــة و  األوـلـى وذلــك وفــق التصــورات والصــور التــي غرســت فــي عقلــه ونفســه فــي مراحلــه الدراســیة
، فــي المجتمــع الفلســـطیني   فــي كافــة دول العــالم المنــاهج مؤلفــو یــرىوألهمیــة هــذه المنــاهج؛ ، المختلفــة
والخــتالف المفــاهیم والمبــادئ . تناقهــاأن تتضــمن مفــاهیم معینــة یریــدون مــن التالمیــذ اع ضــرورة خاصــة

نوعـــة مـــن ناحیـــة مضـــمونها فـــإن المنـــاهج تـــأتي تبعـــًا لـــذلك مختلفـــة ومت التـــي تعتنقهـــا الشـــعوب والـــدول؛
  .وتصورها

إن تناول مسألة تربیة األجیال الناشئة یشكل األساس والمنطلق لالهتمام الكبیر الـذي أواله علـم 
السیاســة المعاصــرة لموضــوع التنشــئة السیاســیة، ذلــك االهتمــام الــذي یشــهد لــه حقــل واســع مــن المباحــث 

وانصــب اهتمــام أغلــب هــذه . ة الزمنیــة الســابقةالنظریــة والدراســات العلمیــة حــول الموضــوع خــالل الفتــر 
  ماذا یتعلمون، ومن خالل أیة قنوات توجه إلیهم الرسائل التربویة؟؟.الدراسات على تنشئة األطفال

وســوف نتنــاول فــي هــذا الیــوم الدراســي مفهــوم القــیم، التســامح، المســاواة، التــي تبثهــا المقــررات    
 . في أذهان األطفالالدراسیة الفلسطینیة وتركز على تثبیتها 
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یتكون منهاج العلوم كغیره من بقیة المناهج المدرسیة من األهداف والمحتـوى وطرائـق التـدریس 
ن المعرفـــــة العلمیـــــة المتمثلـــــة فـــــي الحقـــــائق والمفهومـــــات والتقـــــویم، ویتكـــــون محتـــــوى منهـــــاج العلـــــوم مـــــ

والتعمیمــات والقواعــد والقــوانین والنظریــات العلمیــة، كمــا یتكــون مــن عملیــات العلــم، التــي بــدونها یصــبح 
منهاجــًا عــن العلــوم ولــیس منهــاج علــوم، باإلضــافة إلــى المضــامین الوجدانیــة؛ وألن العلــم ككــائن مــنظم 

 ٕ جراءات منظمة، بما یمكن أن یـتم ترجمتـه إیجابیـًا فـي منـاهج العلـوم، ومـن ودینامي یحتاج إلى طرق وا
ثـــم یـــنعكس فـــي ســـلوك المتعلمـــین تفكیـــرًا متنوعـــًا وتنمیـــة قـــدرات مختلفـــة، والتركیـــز علـــى تولیـــد المعرفـــة 

  .واكتشافها بدل االكتفاء باستقبالها واكتسابها
ذا كانــت المنـــاهج المدرســـیة فـــي مختلـــف المباحـــث، تســـعى إلـــى ٕ إعـــداد المـــواطن للتفاعـــل مـــع  وا

الواقع المعاصر بمستحدثاته؛ فإن مناهج العلوم مطالبة أكثر من بقیة المناهج لإلسهام فـي هـذا الـدور، 
ومطالبة بإكساب المتعلمین القدرة على التفكیر العلمي بمهاراته وعملیاته وخطواتـه المنظمـة، بمـا یؤهـل 

  .    والتغیرات المتالحقة في مختلف میادین الحیاةالمتعلمین لمواكبة المستحدثات التكنولوجیة 
ونظرًا لحداثة التجربـة الفلسـطینیة فـي بنـاء المنـاهج وتـألیف الكتـب المدرسـیة، التـي ال زالـت فـي 
عقـــدها األول، وبـــالرغم مـــن القیـــام بتقیـــیم العدیـــد مـــن منـــاهج العلـــوم الفلســـطینیة مـــن قبـــل متخصصـــین 

العلمیـة وتـدریس العلـوم، إال أنهـا ال زالـت بحاجـة ماسـة إلـى إجـراء وباحثین فـي مجـال المنهـاج والتربیـة 
  .المزید من الدراسات واألبحاث الدقیقة والمتعمقة في جوهرها
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  :ملخص
الیوم مرحلة من أدق مراحل تاریخها ، فهي تواجه تحدیًا  ینـذر تجتاز األمة العربیة واإلسالمیة 

بالمحنة والبالء ، هذا التحدي لیس على المستوى العسكري فقـط ، بـل علـى المسـتوى الحضـاري ، ومـا 
الناحیة العسكریة إال أحد جوانبه ، ولكن ما الوسیلة لمواجهة هذا التحدي الشرس الذي یواجهنـا كأمـة ، 

اء إنســـان یمتلـــك منظـــوم قیمـــي قـــادر علـــى المواجهـــة والتصـــدي، وبالتـــالي إفـــراز قـــوة إنـــه یتمثـــل فـــي بنـــ
  .تستطیع أن تتغلب على هذا التحدي ، وتكون لهذه القوة ركائزها االقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة 

وفـــي ظـــل التوجهـــات العالمیـــة الحدیثـــة ، والمعطیـــات الراهنـــة وتقـــاریر التنمیـــة البشـــریة، والتـــي 
رورة اإلصالح في مجتمعاتنا العربیة ، نرى البد من عملیة تقییم ذاتي لمسار حیاتنـا بمـا فـي أفرزت ض

ذلــك مناهجنــا التربویــة فــي المــدارس ، والتــي بحاجــة دائمــة للتطــویر والتحســین وفــق معطیــات العصــر 
د ، المعاش، وحیث أن للقیم أهمیة واضحة في تأدیة وظائف عدیـدة ، فهـي معیـار لتوجیـه سـلوك األفـرا

وبالتالي توجه میولهم واهتماماتهم نحو أیدیولوجیة معینـة سـواء كانـت سیاسـیة أو دینیـة أو اجتماعیـة أو 
الـفـرد  عمــر اقتصـادیة وعلــى أیـة حــال فــالقیم تتمیـز بالتبــاین كتبــاین األفـراد فــي كثیـر مــن العوامــل، منهـا

واالجتماعي والخلفیة الثقافیة  ومستوى نضجه والجنس والقدرات والخبرات التعلیمیة والوضع االقتصادي
، لذا فموضوع القیم هو أمر نسـبي بالدرجـة األولـى حیـث أن لكـل أمـة قیمهـا الخاصـة بهـا والتـي تـرتبط 

  .بثقافتها ،  وهي تختلف باختالف البلدان واألقالیم والطبقات االجتماعیة 
ابتـة ومطلقـة نابعـة مـن ومن هنا فلإلسالم نظرة متمیزة ، حیث أن المنهج اإلسالمي یقدم قیمـًا ث

مصــدر ربــاني ، هــذه القــیم غیــر قابلــة للتغییــر أو التبــدیل وهــي لصــالح البشــریة جمیعــًا ، كیــف ال ومــن  
أوجــدها هــو موجـــد البشــریة ، یعـــرف مــا یصـــلحها ومــا ال یصـــلحها ، إال أن الكثیــر مـــن أفــراد المجتمـــع 

  .وراء التقدم والحضارة اإلسالمي قد ینحرفون عن هذه القیم الربانیة جریًا في نظرهم 
  
  
  

 

  ناهـض صبـحي فـورة .د

  :ملخص



 

 
15 

وقـــدوة اجتماعیـــة، وقـــدوة  یعـــد قـــدوة فكریـــة، المعلـــم المتطـــور الـــذي إن إصـــالح التعلـــیم یتطلـــب        
  .نفسیة، فضًال عن كونه قدوة تربویة

لمعلــم الــذي ینشــئ جــیًال قــادرًا علــى االختبــار، وعلــى إعــادة صــیاغة المعرفــة فــي نســق علمــي ا        
وموضوعي، وعلى االستخدام األمثل للمعرفة في تولید األفكار الجدیدة واألشیاء الجدیدة، المعلم القادر 

لتــي هــي علــى تربیــة أجیــال قــادرة علــى تحویــل المعلومــات إلــى معرفــة، وتحویــل المعرفــة إلــى الحكمــة ا
أصفى رحیق یقطره عقل اإلنسان فـي خدمـة المجتمـع مـن هنـا جـاء اهتمـام الباحـث بهـذه الدراسـة والتـي 

  .تجربة إعداد المناهج الفلسطینیة تهدف إلى إیجاد رؤیة مستقبلیة لتطویر أداء المعلم في ضوء
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  :ملخص
تؤكــد الوقــائع المعاصــرة، وتوقعــات المســتقبل علــى أننــا مقبلــون علــى عصــر جدیــد یكــاد یختلــف اختالفــا 
جذریا عن عالم الیوم، فالتطورات الهائلة والتغیرات المتزایدة في عمقها واتساعها وتأثیرهـا علـى مختلـف 

واقع تتجه نحو تجمیع البشر عبر األقمار االصطناعیة، وشبكات جوانب الحیاة، ومختلف المیادین والم
االنترنت، والمواصالت السریعة، بعدما عجزت العقائد والنظریات واألفكـار عـن تحقیـق ذلـك مـن خـالل 

  .سیرة اإلنسانیة الطویلة
ع ال مفر من هنا جاءت فكرة هذه الورقة لتنطلق من أن المتغیرات الحدیثة والمتسارعة حقیقة قائمة وواق

منـــه، ال یمكننـــا االنعـــزال عنهـــا وال االنخـــراط بهـــا بشـــكل كامـــل، وتنبثـــق أهمیتهـــا مـــن أهمیـــة موضـــوعها 
وحساســیته خاصــة فــي ضــوء التجربــة الفلســطینیة للمنهــاج الجدیــد، الــذي اكتملــت حلقاتــه العــام الدراســي 

  :كما تهدف هذه الورقة إلى) م ٢٠٠٦/٢٠٠٧(الحالي 
: طالـــب الفلســطیني، والمتمثلــة فـــيتغیــرات الحدیثـــة وتــداعیاتها علــى التســلیط الضــوء علـــى أهــم الم -١

العولمـــة بأبعادهـــا، ثـــورة التقـــدم العلمـــي والتكنولـــوجي، الوضـــع االقتصـــادي واالجتمـــاعي والسیاســـي (
  ).للمجتمع الفلسطیني، الجودة والنوعیة 

 .هاالكشف عن متطلبات تطبیق المنهاج الفلسطیني في ظل هذه المتغیرات وتداعیات -٢

 .إبراز دور المنهاج في مواجهة تداعیات المتغیرات الحدیثة -٣
 .عرض بعض االستراتیجیات التي یمكن االعتماد علیها عند تطبیق المنهاج الفلسطیني -٤

  :وستجیب الدراسة عن األسئلة التالیة
  ما أهم المتغیرات الحدیثة وتداعیاتها على الطالب الفلسطیني؟ •
 عیات هذه المتغیرات؟المنهاج في مواجهة تدا رما دو  •

 ؟ما هي متطلبات تطبیق المنهاج الفلسطیني في ظل هذه المتغیرات •
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    Ms. Sumer Abu Shaaban 
 

Abstract: 

Designing foreign language curriculum for school students is not an essay 
task in all over the world. For this fact, National Standards in Foreign 
language Education Project determined curriculum and content area 
standards for foreign language learning. These standards should be 
considered in designing foreign language curriculum from the 1st grade to 
12th grade.  

In Palestine, great efforts have being made by specialists to design the first 
Palestinian curriculum since 1994. English for Palestine 1 pupil’s book is a 
foreign language curriculum for teaching English as a foreign language to the 
1st grade students. Does this curriculum consider the standards for foreign 
language learning?  
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  عبد الرحمن قصیعة. أ

  : ملخص
تقــوم مصــادر الــتعلم بــدور مهـــم فــي مســاعدة المعلمــین علــى تطبیـــق المنهــاج مــن حیــث إمـــداد 
المـدارس بــالمواد واألجهــزة والبرمجیــات ، أو مــن خــالل إمــدادهم بالبرمجیــات المحســوبة ، أو مــن خــالل 
ورشــات العمــل التــي تقــوم بهــا مصــادر الــتعلم وذلــك لعمــل وســائل تعلیمیــة فــي مختلــف التخصصــات ، 

ا یسهل عملیة التعلیم والتعلم على كل من المعلم والمتعلم ، ویبسـط المعقـد وینمـي اتجاهـات الطلبـة وهذ
  .نحو عملیة التعلیم والتعلم 

لــم یقتصــر دور مصــادر الــتعلم فــي وكالــة الغــوث علــى توزیــع المــواد واألجهــزة ، والقیــام بــورش 
تلفـة ، بـل  اتسـع دورهـا  فـي القیـام بـورش العمل الخاصة بإنتاج وسائل تعلیمیـة مختلفـة فـي المـواد المخ

فــي عملیــة التعلــیم والـــتعلم   LCDلتــدریب المعلمــین مــن مختلـــف التخصصــات  علــى توظیــف جهـــاز 
، وخاصــة فــي ظــل المســتحدثات Power Pointوتــدریب المعلمــین علــى برنــامج العــروض التقدمیــة 

، ولتضــــیق الفجــــوة بــــین النظریــــة  التكنولوجیـــة ووجــــود أجهــــزة وبرمجیــــات تســــهل عملیــــة التعلـــیم والــــتعلم
  .والتطبیق في استخدام األجهزة والبرمجیات 
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  :ملخص
تسـاهم فـي ین أن من خالل برامجها للتنمیة المهنیـة للمعلمـالمنطقة العربیة تهدف وورلد لینكس       

وتحســین  لتطــویر قطــاع التعلــیموزارات التربیــة والتعلــیم والمؤسســات التعلیمیــة دعــم الجهــود التــي تبــذلها 
تــــوفیر التــــدریب مــــن خـــالل وبنــــاء القـــدرات المؤسســــیة فـــي مجــــال التنمیـــة المهنیــــة للمعلمـــین  مخرجاتـــه

ات التعلـــیم المتمحـــورة حـــول وتوظیـــف اســتراتیجیوتمكیـــنهم مــن دمـــج التكنولوجیـــا المتخصــص للمعلمـــین 
م والنظام التعلیمي الطالب م المبنـي  أسـلوبوتفعیـل  تعزیز العمل التعاوني بینهم،و  في أنشطة التعّل الـتعّل

إلـى تعزیـز مشـاریع المشـاركة التـي تقـوم علـى كمـا تهـدف  لتحقیق نتـائج تعلیمیـة أفضـل ؛على المشروع
صـول بفاعلیـة إلـى المعلومـات ذات الجـودة العالیـة، أساس المنهاج والتي ستوجه المعلمین والطالب للو 

واستخدام الشبكة العالمیة للتشارك والتعاون مع نظرائهم وتطویر المهارات لیصبحوا منتجین للمعلومات 
 .أیضا

وتســــعى وورلــــد لیــــنكس إلــــى  إكســــاب  المعلمــــین المهــــارات الالزمــــة لتوظیــــف التكنولوجیــــا أداةً        
ا ّ م فع ـم لتطویر أنشطة تعّل ال للتكنولوجیا واإلنترنت، والمشاركة بنشاط في أنشـطة تعّل ّ لة، واالستخدام الفع

دارة مشــاریع الطلبــة ومتابعتهــا وتقیــیم أداء  ٕ عــن بعــد، وتنظــیم وتیســیر عمــل الطــالب فــي مجموعــات، وا
م، واستخدام تطبیقـات االتصـال عبـر الشـبكة مصـدر   ً الطالب، واستخدام اإلنترنت مصدرّا للمعرفة والتعّل

م بكفاءة م، وتقییم مصادر التعّل   .للتعّل


