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 أ.د. فتحیة صبحي اللولو
ربیةـــــــة التــــــــكلی ــدعمی  

غزة -الجامعة اإلسالمیة  



-الحمد هلل رب العالمین والصالة والسالم على أشرف المرسلین :  

الجامعـــات تقـــدیم الخـــدمات للمجتمـــع وتلبیـــة احتیاجاتـــه فـــي كافـــة المجـــاالت باإلضـــافة للتـــدریس والبحـــث إن مـــن أهـــداف 

العلمــي ، وهــذا مــا تحــرص علــى أن تقــوم بــه كلیــة التربیــة بالجامعــة اإلســالمیة بغــزة حیــث تقــوم علــى إعــداد أفــراد قــادرین 

ـــى التكیـــف والتو  ـــى امـــتالك قـــدرات ومعـــارف ومهـــارات وقـــیم تســـاعدهم عل افـــق ومســـایرة مـــا یســـتجد بالمســـتقبل وحـــل عل

 المشكالت بطرق نوعیة وابداعیة تدعم صمود الشعب الفلسطیني على أرضه وتساعده على استرداد حقوقه .

لذلك تنوعت برامجهـا علـى مسـتوى ( البكـالوریوس ، الـدبلوم العـام ، والـدبلوم العـالي والماجسـتیر ) وتطمـح فـي المسـتقبل 

 للدكتوراه في التخصصات التربویة .القریب الفتتاح برامج 

كمــا تحــرص علــى البحــث العلمــي وعقــد األیــام الدراســیة والمــؤتمرات العلمیــة التــي تقــدم مــن خاللهــا أبحاثــًا علمیــة تفیــد 

العملیة التعلیمیة التعلمیة وقد عقدت في هـذا العـام المـؤتمر الـدولي التربـوي الخـامس لدراسـة التـداعیات التربویـة والنفسـیة 

یومـًا مـن األلـم والمعانـاة وذلـك لدراسـة كافـة  51وان على غزة بعد الحرب الغاشمة التي تعرض لهـا قطـاع غـزة لمـدة للعد

المشــكالت وتحلیلهــا وتشــخیص أســبابها وعالجهــا وتقــدیم تصــورات تربویــة ونفســیة للتعامــل معهــا بمــا یســاهم فــي التوثیــق 

غزة لُتظهر للعالم أجمع ما یحدث في هذا القطـاع  ومـا یواجهـه العلمي والمنهجي لتداعیات العدوان المتكرر على قطاع 

 من حصار وحروب ودمار وتشرید بصورة موثقة تربویًا ونفسیًا .

والكلیة إذ تسیر بخطوات واثقة تعتمد على هللا سبحانه وتعالى أوًال ثم التخطیط السـلیم والمنسـجم مـع اسـتراتیجیة الجامعـة 

طیني الملتــزم بدینــه والمتمســك بحقــه بنظــرة واعــدة ابداعیــة لمســتقبل أفضــل وهللا الموفــق اإلســالمیة ثــم علــى المربــي الفلســ

 والهادي إلى سواء السبیل .
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 التحریرلجنة 
 

 رئیس التحریر
 

 أ.د. فتحیة صبحي اللولو
 

 ذيـــــر التنفیــــالمدی    
 

 رـــــد جبــــان أحمـــــغس .أ
 
 

 تصمیم وإخراج فني  
 

 جمالت محمود الجرایدة  .أ
 

 رؤیة كلیة التربیة:

تســـعى كلیـــة التربیـــة بالجامعـــة اإلســـالمیة غـــزة إلـــى 

تطــویر التعلــیم علــى كافــة المســتویات (التعلــیم قبــل الجــامعي 

ــى تحقیــق مســتویات متقدمــة مــن  ــیم العــالي) وصــوًال إل والتعل

الجودة والتمیز وتبوء مكانة مرموقة على خریطـة التعلـیم فـي 

ع المنطقة بما یحقق تنمیـة بشـریة شـاملة ومسـتدامة للمجتمـ

 الفلسطیني، وتواصل فعال مع المحیطین اإلقلیمي والعالمي. 

 رسالة كلیة التربیة: 

ـــدریب  ـــة فـــي إعـــداد وت ـــة التربی تتمحـــور رســـالة كلی

برســالتهم والقــادرین  الملتــزمینمعلمــي التعلــیم قبــل الجــامعي 

العملیـة التعلیمیـة  لتطـویرعلى اإلبداع وتوظیف التكنولوجیـا 

ـــة ـــاحثین  والمنافســـة فـــي ســـوق  التعلمی العمـــل، وٕاعـــداد الب

القــادرین علــى تطــویر المعرفــة التربویــة وتوظیفهــا فــي حــل 

الخـدمات واالستشـارات المشكالت التربویة إضافة إلى تـوفیر 

الفنیة المتخصصة مـن خـالل مراكزهـا والوحـدات ذات الطـابع 

 الخاص بها.
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 مؤتمرات

01 ة كلیة التربی –الجامعة اإلسالمیة   



  02حصــــاد كلیة التربیــــة

انعقــــدت فــــي الجامعــــة اإلســــالمیة بغــــزة أعمـــــال المــــؤتمر التربــــوي الخــــامس "التــــداعیات التربویـــــة 

والنفســــیة للعــــدوان علــــى قطــــاع غــــزة"، الــــذي تنظمــــه كلیــــة التربیــــة بالجامعــــة بــــدعم مــــن مؤسســــة 

ـــــاني  ـــــاء واألربعـــــاء الث ـــــومي الثالث ـــــرر أن تســـــتمر أعمـــــال المـــــؤتمر ی ـــــا، ومـــــن المق میرســـــي مالیزی

 .من آیار/ مایو الجاري عشر والثالث عشر

ــــــــرى بمركــــــــز المــــــــؤتمرات  ــــــــة للمــــــــؤتمر فــــــــي قاعــــــــة المــــــــؤتمرات الكب وأقیمــــــــت الجلســــــــة االفتتاحی

رئـــــیس مجلـــــس أمنـــــاء الجامعـــــة، –بالجامعـــــة بحضـــــور الـــــدكتور نصـــــر الـــــدین صـــــادق المزینـــــي 

ـــــــدكتور كمـــــــالین كامـــــــل شـــــــعث  ـــــــة –وال ـــــــدكتورة فتحی ـــــــیس الجامعـــــــة اإلســـــــالمیة، واألســـــــتاذة ال رئ

عمیـــــد كلیـــــة الطـــــب،  -ؤتمر، والـــــدكتور عمـــــر فروانـــــةعمیـــــد كلیـــــة التربیـــــة، رئـــــیس المـــــ–اللولـــــو 

ــــــدكتور إبــــــراهیم األســــــطل  ــــــامج النفســــــي فــــــي الجامعــــــة، وال ــــــد –ومــــــدیر مشــــــروع البرن نائــــــب عمی

 .كلیة التربیة، رئیس اللجنة التحضیریة للمؤتمر

 المؤتمـــــــــــــــر التـــــــربوي الخــــــــــــامس 
 قطاع غزة وان علىالتداعیات التربویة والنفسیة للعد

 



  
وفـــــــد  المصـــــــاحب لفعالیـــــــات المـــــــؤتمر وشــــــارك فـــــــي أعمـــــــال الجلســـــــة االفتتاحیـــــــة للمـــــــؤتمر، والمعـــــــرض

 .أكادیمي تركي ضم كل من: السید یومت بیسر، والسید متین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والســـــــید أكیـــــــر، أهمیـــــــت والســـــــید باســـــــترارزي، عائشـــــــة والســـــــیدة دیـــــــورن، ســـــــاهیوت والســـــــید باكالســـــــي،

 أعضـــــاء للمـــــؤتمر االفتتاحیـــــة الجلســـــة فعالیـــــات وحضـــــر دیـــــزین، ویمیـــــر حســـــین والســـــید ســـــیز، حســـــین

 عـــــن وممثلــــون القطــــاع، جامعــــات مــــن كلیــــات وعمـــــداء ورؤســــاء الفلســــطیني، التشــــریعي المجلــــس مــــن

 مـــــن وجمـــــع النفســـــیة، للصـــــحة غـــــزة وبرنـــــامج الفلســـــطیني، األحمـــــر والهـــــالل مالیزیـــــا، میرســـــي مؤسســـــة

 أعضــــــاء مــــــن وجمــــــع العلمیــــــة، اللجــــــان ورؤوســــــاء المــــــؤتمر، لجــــــان ورؤوســــــاء التربــــــوي، العمــــــل قــــــادة

 .التربیة بكلیة والطلبة التدریس هیئة

 
 

 مشاركة الوفد األكادیمي التركي من منظمة حقوق اإلنسان التركیة

  03حصــــاد كلیة التربیــــة



 
 الجلسة االفتتاحیة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

االفتتاحیة للمؤتمر، أكد الدكتور وفي كلمته أمام الجلسة 

المزیني أن معظم علماء النفس یرجحون أن األشخاص 

الكبار لهم قدرة على تحمل الصدمات أكثر من األطفال، 

نظرًا ألن تلك الصدمات تترك في نفوسهم آثارًا تؤثر على 

حیاتهم وسلوكیاتهم تتمثل في االنطواء، واالنعزال، والتشتت، 

الخوف، ولفت الدكتور المزیني إلى أن والتوتر، والقلق، و 

البحوث المقدمة للمؤتمر تجسد إرادة التحدي والصمود 

والعزیمة القویة، وتبرز صورة من صور اإلبداع للشعب 

الفلسطیني، وتسجل إنجازًا للجامعة ولكلیة التربیة، وشدد 

الدكتور المزیني على أن دور المعلم أساسي في المجتمع 

دوًة قبل أن یكون معلمًا، وأشار إلى ضرورة باعتباره مربیًا وق

توجیه المربي نحو االهتمام بالعنصر التربوي المتمثل في 

االنضباط، والسلوك القویم، والقدوة، والمثل األعلى في 

 األخالق والقیم.

 
 

 

بــــدوره، نــــوه الــــدكتور شــــعث إلــــى أن عقــــد المــــؤتمر یــــأتي 

راته، والسعي استجابة لحاجات المجتمع، وتفاعًال مع متغی

ـــین أن ســـرعة اســـتجابة  ـــه، وب ـــه وتطـــویره ورفعت نحـــو خدمت

كلیــــة التربیــــة لعقــــد المــــؤتمر بعــــد العــــدوان األخیــــر علـــــى 

القطــاع یــدلل علــى حیویــة الجامعــة ودینامیكیتهــا، وقــدرتها 

علـــــى تحســـــس حاجـــــات المجتمـــــع، وحرصـــــها علـــــى فهـــــم 

ودراســة واســتیعاب هــذه الحاجــات والهمــوم ووضــع الحلــول 

 .أثارها السلبیةللحد من 

 

 

 

 

 

وأوضـــح الـــدكتور شـــعث إلـــى أن هـــذا المـــؤتمر لـــه أهمیـــة 

كبیــرة عــن المــؤتمرات التــي عقــدت إلعــادة اإلعمــار، وعــزا 

األمــر فــي ذلــك إلــى أن مــؤتمر كلیــة التربیــة ُیعنــى بتــرمیم 

الــنفس وٕاعــادة إعمارهــا مــن جانــب، وأنــه قــائم علــى إعــادة 

الــروح المعنویــة، الصــحة النفســیة والتربویــة للمجتمــع ورفــع 

وتــابع حدیثـــه قـــائًال: "مــن هنـــا تتضـــح أهمیــة المـــؤتمر فـــي 

معالجة أمر شمولي فـي المجتمـع، وأهمیتـه أن تكـون لـدینا 

جامعــات وطنیــة تــتلمس حاجــات المجتمــع وتبــذل الجهــود 

وتؤهلهــا وتتفاعــل معهــا لخدمــة اإلنســان والمجتمــع والــوطن 

 واألمة.

 

 

 

  04 حصــــاد كلیة التربیــــة



  
مـــن جانبهـــا، قـــدرت األســـتاذة الـــدكتورة اللولـــو المشـــاركة العلمیـــة القیمـــة للبـــاحثین وأســـاتذة الجامعـــات والـــوزارات والمؤسســـات 

الفلسطینیة والعربیة والدولیة في أعمال وجلسات المؤتمر، التي تناولـت قضـایا وموضـوعات مهمـة تنـاقش التـداعیات التربویـة 

 .قطاع غزةعلى  2014والنفسیة لعدوان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وتوثــق للعــالم أجمــع هــذه الحقبــة التاریخیــة المهمــة فــي تــاریخ الشــعب الفلســطیني بصــورة تربویــة نفســیة، وأشــارت األســتاذة  

) سنوات أثرت على كافة مجاالت الحیاة حیـث دمـرت 8الدكتورة اللولو إلى أن الحروب التي شهدها القطاع خالل أقل من (

مدارس والمستشفیات، وقتلت النساء واألطفال والشیوخ، ودمـرت المنـازل وتركـت أصـحابها لمراكـز الشجر والحجر، وهدمت ال

اإلیواء، وأشادت األستاذة الدكتورة اللولو بالدعم الذي قدمته مؤسسة میرسي المالیزیا لرعایة المؤتمر، وأثنت على جهود إدارة 

طة األكادیمیـــة النوعیــة، وشـــارك كــل مـــن ســاهم فـــي إنجـــاح الجامعــة فـــي دعمهــا المتواصـــل وتشــجیعها المســـتمر بعقــد األنشـــ

من ناحیته نوه الـدكتور األسـطل إلـى الهـدف الـرئیس مـن عقـد المـؤتمر وهـو تحدیـد أهـم التـداعیات التربویـة  فعالیات المؤتمر.

 .عجلة الحیاةوالنفسیة للعدوان على غزة، والوقوف على اإلجراءات التي اتخذت للحد من آثار هذه التداعیات حتى تستمر 
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ویقــــــوم المــــــواطن الفلســــــطیني بــــــأدواره المختلفــــــة للنهــــــوض بمجتمعــــــه، وأفــــــاد الــــــدكتور األســــــطل أنــــــه تــــــم 

) بحثــــــًا وورقــــــة 46) بحثــــــًا علمیــــــًا مــــــن اإلنجــــــازات المقدمــــــة للمــــــؤتمر، وبنــــــاًء علیــــــه ســــــیتم مناقشــــــة (38قبــــــول (

) جلســــــات علمیــــــة علــــــى مــــــدار یــــــومي المــــــؤتمر، وأشــــــار الــــــدكتور 8میدانیــــــة خــــــالل (علمیــــــة توثیقیــــــة وتجــــــارب 

ــــــداعیات  ــــــق مــــــع محــــــاور المــــــؤتمر، وهــــــي: الت ــــــي تتواف ــــــى أن هــــــذه األبحــــــاث تغطــــــي المجــــــاالت الت األســــــطل إل

النفســــــــیة، وتجــــــــارب تربویــــــــة فــــــــي ظــــــــل الكــــــــوارث والحــــــــروب، والتــــــــداعیات التربویــــــــة، وطــــــــرق التــــــــدخل وآفــــــــاق 

 .االجتماعیة المعالجة، والتداعیات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ولفــــــت الــــــدكتور فروانــــــة إلــــــى أن العــــــبء النفســــــي الــــــذي خلفتــــــه الحــــــروب المتكــــــررة علــــــى قطــــــاع غــــــزة 

ــــة  ــــى كاف ــــاة وبالتــــالي تعاظمــــت حجــــم المســــئولیة عل ــــى كافــــة شــــرائح المجتمــــع، زادت مــــن حجــــم المعان وأثــــرت عل

مات التـــــي تعـــــرض لهـــــا أبنـــــاء المؤسســـــات المجتمعیـــــة وهـــــو مـــــا تتطلـــــب بـــــذل الجهـــــود للتخفیـــــف مـــــن أثـــــر الصـــــد

ــــدعم النفســــي  ــــدكتور فروانــــة عــــن فكــــرة مشــــروع ال ــــى القطــــاع، وتحــــدث ال الشــــعب الفلســــطیني خــــالل العــــدوان عل

ـــــدعم اإلرشـــــادي  ـــــامج ال ـــــي تضـــــمنها المشـــــروع، ومنهـــــا: برن ـــــرامج الت ـــــا، والب الممـــــول مـــــن مؤسســـــة میرســـــي مالیزی

 ج الدعم األسري في المناطق الحدودیةفي المدراس، وبرنامج الصحة النفسیة لألم والطفل، وبرنام
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ـــــــة  وتطـــــــرق األســـــــتاذ عزمـــــــي األســـــــطل إلـــــــى تجرب

الصـــــــحة النفســـــــیة االجتماعیـــــــة بجمعیـــــــة الهـــــــالل األحمـــــــر 

م 2014الفلســـــطیني للتـــــدخل الطـــــارئ أثنـــــاء وبعـــــد عـــــدوان 

 (دائرة الصحة النفسیة االجتماعیة).على قطاع غزة 

ل الجلســـــة االولــــــى عـــــرض لفـــــیلم فیــــــدیو مـــــن إعــــــداد لـــــوتخ

مركـــــــــــز تكنولوجیـــــــــــا التعلـــــــــــیم بكلیـــــــــــة التربیـــــــــــة بالجامعـــــــــــة 

أوضــــاع الحــــرب التــــي مــــرت اإلســــالمیة حیــــث تــــم عــــرض 

 .م 2014بها غزة عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

یــــــث تــــــم االتصــــــال بجهــــــات إعالمیــــــة و تربویــــــة لتــــــوفیر ح

الحــــــــرب حیــــــــث تــــــــم  اســــــــبة ألحــــــــوالبعــــــــض المقــــــــاطع المن

تقســــیم مقــــاطع الفیــــدیو و الصــــور الــــى عــــدة محــــاور منهــــا 

و هـــــــدم المؤسســـــــات   هـــــــدم البیـــــــوت و تشـــــــرید المـــــــواطنین

التعلیمیــــــــــــــة و الجامعیـــــــــــــــة و ارتقـــــــــــــــاء االف الشـــــــــــــــهداء و 

ـــــات مـــــن األطفـــــال و النســـــاء ـــــاجهم  إصـــــابة المئ ـــــم مونت و ت

 دقــــــائق مــــــع إضــــــافة مــــــؤثرات صــــــوتیة 7فــــــي فــــــیلم مدتــــــه 

 .و تم عرضه في اول یوم من أیام المؤتمر بةمناس

ــــــــة ــــــــدكتور فروان أن عــــــــدد المســــــــتفیدین  وكشــــــــف ال

) مســـــــتفیدًا، وأوضـــــــح 9.000مـــــــن المشـــــــروع بلـــــــغ أكثـــــــر (

أن دعــــــــم المشــــــــروع لهــــــــذا المــــــــؤتمر یــــــــأتي بهــــــــدف دعــــــــم 

البحـــــــث العلمـــــــي فـــــــي اتجـــــــاه إجـــــــراء األبحـــــــاث الموجهــــــــة 

 للصحة النفسیة في المجتمع الفلسطیني.

 

 

 

 

 

واســــتعرض كــــل مــــن األســــتاذ الــــدكتور عبــــد العزیــــز ثابــــت، 

ـــــــــو، واألســـــــــتاذ الـــــــــدكتور  ـــــــــدكتور محمـــــــــد الحل واألســـــــــتاذ ال

ـــــــة  بـــــــانوس فوســـــــتانوس، ورقـــــــة عمـــــــل حـــــــول تعـــــــرض طلب

الجامعــــات فــــي غــــزة لتجــــارب مؤلمــــة خــــالل العــــدوان علــــى 

ــــــــد الهــــــــادي علــــــــى  ــــــــف األســــــــتاذ محمــــــــد عب القطــــــــاع، ووق

ـــــــــى مـــــــــدارس ـــــــــة  تـــــــــداعیات الحـــــــــرب "اإلســـــــــرائیلیة" عل وكال

الغــــــــوث الدولیــــــــة فــــــــي قطــــــــاع غــــــــزة، واإلجــــــــراءات التــــــــي 

ــــة الغــــوث الدولیــــة  ــــیم فــــي وكال اتخــــذتها دائــــرة التربیــــة والتعل

وأوصــــى األســـــتاذ عبـــــد الهـــــادي ، لمواجهــــة هـــــذه التـــــداعیات

بإعــــــداد خطــــــة للتعلــــــیم فــــــي حــــــاالت الطــــــوارئ تتفــــــق مــــــع 

ـــــــة، وٕاعـــــــداد  ـــــــة الطـــــــوارئ العالمی ـــــــي حال ـــــــیم ف معـــــــاییر التعل

ث حــــول أثــــر فتــــرة الحــــرب علــــى التحصــــیل دراســــات وأبحــــا

ــــــــى تحصــــــــیل المــــــــواد الدراســــــــیة بشــــــــكل  بشــــــــكل عــــــــام وعل

ـــــدكتور ســـــمیر  ـــــهخـــــاص، وشـــــارك األســـــتاذ ال عضـــــو – قوت

هیئـــــــة التـــــــدریس بكلیـــــــة التربیـــــــة بالجامعـــــــة، بورقـــــــة عمـــــــل 

ــــــال تحــــــت الظــــــروف الصــــــعبة مــــــن  حــــــول مســــــاعدة األطف

 .)TRTخالل أسلوب االستثناء (
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 افتتــــــاح معـــــرض صـــــور الحـــــرب على قطـــاع غــــــزة   

وجــــــرى فــــــي ختــــــام الجلســــــة االفتتاحیــــــة، افتتــــــاح معــــــرض الصــــــور المصــــــاحب لفعالیــــــات المــــــؤتمر، ویجســــــد 

ــــــر  ــــــاء قطــــــاع غــــــزة خــــــالل العــــــدوان األخی ــــــي تعــــــرض لهــــــا أبن ــــــاة الت ــــــى 2014المعــــــرض حجــــــم المعان م عل

ــــــة القطــــــاع، ویبــــــرز ــــــرامج إعــــــادة التأهیــــــل النفســــــي والتربــــــوي، والبــــــرامج الترفیهی التــــــي عقــــــدتها المؤسســــــة   ب

 المجتمعیة لفئات المجتمع المختلفة للتخفیف من اآلثار السلبیة للعدوان على القطاع.
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 الجلسة األولى
 
 
 
 
 
 
 

وشهدت فعالیات الیوم األول للمؤتمر، انعقاد ثـالث جلسـات 
علمیة، حیث تـرأس الجلسـة العلمیـة األولـى األسـتاذ الـدكتور 

نائـــب رئـــیس الجامعـــة للشـــئون األكادیمیـــة، –علیـــان الحـــولي 
وكیـــل وزارة –وتنـــاول كـــل مـــن عطوفـــة الـــدكتور زیـــاد ثابـــت 

ــیم الفلســطیني، واألســتاذ رشــید أبــو جح  –جــوح التربیــة والتعل
اآلثــــــار المادیــــــة والبشــــــریة للعــــــدوان "اإلســــــرائیلي"  -باحــــــث
م على قطاع التعلیم فـي محافظـات غـزة، ودور وزارة 2014

التربیــة والتعلـــیم فــي مواجهتهـــا، وقــدر الخســـائر التــي طالـــت 
ـــــك األجهـــــزة  ـــــي ذل ـــــیم العـــــالي بمـــــا ف ـــــاني مؤسســـــات التعل مب

ـــــاث ( األســـــتاذ  ) ملیـــــون دوالر، وتحـــــدث16والمعـــــدات واألث
عضو هیئة التدریس بكلیة التربیـة  –الدكتور محمد عسقول 

ـــیم فـــي اإلســـالمیة بالجامعـــة  ـــة وزارة التربیـــة والتعل عـــن تجرب
ونــوه إلــى  مواجهــة تــداعیات حــرب الفرقــان علــى قطــاع غــزة

آثار حرب الفرقان، والقـرارات التـي اتخـذتها قیـادة الـوزارة فـي 
ــــ ــــة عل ــــرة الحــــرب ومــــا بعــــدها واإلجــــراءات المترتب ى ذلــــك فت

 .والمتمثلة في وقف الدراسة، والتنسیق مع وكالة الغوث
واســــتعرض كــــل مــــن األســــتاذ الــــدكتور عبــــد العزیــــز ثابــــت، 
واألســـتاذ الــــدكتور محمــــد الحلــــو، واألســــتاذ الــــدكتور بــــانوس 
فوســتانوس، ورقــة عمــل حــول تعــرض طلبــة الجامعــات فــي 
ـــى القطـــاع، ووقـــف  غـــزة لتجـــارب مؤلمـــة خـــالل العـــدوان عل

محمــــــــد عبــــــــد الهــــــــادي علــــــــى تــــــــداعیات الحــــــــرب األســــــــتاذ 
"اإلســرائیلیة" علــى مــدارس وكالــة الغــوث الدولیــة فــي قطــاع 

ـــیم فـــي  غـــزة، واإلجـــراءات التـــي اتخـــذتها دائـــرة ـــة والتعل التربی
 .وكالة الغوث الدولیة لمواجهة هذه التداعیات

ـــــــیم فـــــــي حـــــــاالت  ـــــــد الهـــــــادي بإعـــــــداد خطـــــــة للتعل وأوصـــــــى األســـــــتاذ عب

ـــــــة،  ـــــــة الطـــــــوارئ العالمی ـــــــي حال ـــــــیم ف ـــــــق مـــــــع معـــــــاییر التعل الطـــــــوارئ تتف

وٕاعـــــــداد دراســـــــات وأبحـــــــاث حـــــــول أثـــــــر فتـــــــرة الحـــــــرب علـــــــى التحصـــــــیل 

بشـــــكل عــــــام وعلــــــى تحصــــــیل المـــــواد الدراســــــیة بشــــــكل خــــــاص، وشــــــارك 

س بكلیــــــة التربیــــــة عضــــــو هیئــــــة التــــــدری– قوتــــــهاألســــــتاذ الــــــدكتور ســــــمیر 

بالجامعــــــــة، بورقــــــــة عمــــــــل حــــــــول مســــــــاعدة األطفــــــــال تحــــــــت الظــــــــروف 

)، وتطــــــــرق األســــــــتاذ TRTالصــــــــعبة مــــــــن خــــــــالل أســــــــلوب االســــــــتثناء (

عزمـــــــي األســـــــطل إلـــــــى تجربـــــــة الصـــــــحة النفســـــــیة االجتماعیـــــــة بجمعیـــــــة 

ــــــــاء وبعــــــــد عــــــــدوان  ــــــــدخل الطــــــــارئ أثن الهــــــــالل األحمــــــــر الفلســــــــطیني للت

 حة النفسیة االجتماعیة).م على قطاع غزة (دائرة الص2014

 

 

 

 

 

 

 

 )Aالجلسة الثانیة (
)، فقـــــد ترأســـــها األســـــتاذ Aوفیمـــــا یتعلـــــق بالجلســـــة العلمیـــــة الثانیـــــة (

ــــــؤاد العــــــاجز  ــــــدكتور ف ــــــیس الجامعــــــة لشــــــئون –ال ــــــب رئ مســــــاعد نائ

الدراســـــات العلیـــــا والبحـــــث العلمـــــي، وقـــــدم األســـــتاذ الـــــدكتور تــــــامر 

أكیـــــــر ورقـــــــة عمـــــــل حـــــــول التـــــــدریب وبنـــــــاء القـــــــدرات فـــــــي مجـــــــال 

ــــدكتورة ســــناء أبــــو  الصــــدمات النفســــیة، وتطــــرق كــــل مــــن األســــتاذ ال

ــــــام الســــــ ــــــدكتورة خت ــــــة –حار دقــــــة، وال ــــــدریس بكلی ــــــة الت عضــــــوتا هیئ

ـــــــــــى  ـــــــــــى المـــــــــــرأة  االنعكاســـــــــــاتالتربیـــــــــــة، إل النفســـــــــــیة للحـــــــــــرب عل

  .الفلسطینیة
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وعـــــرض الـــــدكتور متـــــین باكالســـــي ورقـــــة عمـــــل بعنـــــوان: "الصـــــحة كجســـــر للســـــالم: مســـــئولیات، ودور المهنیـــــین 

"، وعــــــرج كــــــل مــــــن األســــــتاذ الــــــدكتور نظمــــــي أبــــــو مصــــــطفى، والــــــدكتورة عطــــــاف أبــــــو غــــــالي علــــــى الصــــــحیینن

ضـــــغوط الحـــــرب، وعالقتهـــــا بـــــاألعراض السیكوســـــوماتیة لـــــدى النســـــاء الفلســـــطینیات النازحـــــات لمراكـــــز اإلیــــــواء 

، مـــــــن خـــــــالل الكشـــــــف عـــــــن الفـــــــروق فـــــــي متوســـــــطات درجـــــــات ضـــــــغوط الحـــــــرب، 2014أثنـــــــاء حـــــــرب غـــــــزة 

اتیة لــــــدى النســــــاء وفقــــــًا لمتغیــــــري: العمــــــر وعــــــدد األبنــــــاء، وتناولــــــت كــــــل مــــــن الــــــدكتورة واألعــــــراض السیكوســــــوم

نجـــــاح الســـــمیري، والـــــدكتورة تغیـــــر عبـــــد الهـــــادي علـــــى مشـــــكالت األرامـــــل وعالقتهـــــا بتوكیـــــد الـــــذات لـــــدى المـــــرأة 

الفلســــــطینیة بعــــــد العــــــدوان األخیــــــر علــــــى القطــــــاع، وأوضــــــحتا أن المشــــــكالت النفســــــیة حصــــــلت علــــــى الترتیــــــب 

ــــــة (األ ــــــة، والجســــــمیة، وأقلهــــــا 0.89ول بنســــــبة مئوی ــــــب كــــــل مــــــن: المشــــــكالت االجتماعی ــــــى الترتی )، ویلیهــــــا عل

المشـــــكالت االقتصـــــادیة، وبـــــین كــــــل مـــــن الـــــدكتور أنــــــور العبادســـــة، واألســـــتاذ إبــــــراهیم حمـــــاد، واألســـــتاذ محمــــــد 

یــــواء فــــي قطــــاع أبــــو یوســــف، نمــــو مــــا بعــــد الصــــدمة وعالقتهــــا بالصــــحة النفســــیة لــــدى النــــازحین فــــي مراكــــز واإل

ـــــاحثون وجـــــود مســـــتوى متوســـــط مـــــن نمـــــو مـــــا بعـــــد الصـــــدمة، وأعـــــراض االضـــــطراب النفســـــي  غـــــزة، وأظهـــــر الب

             .لدى النازحین لمراكز اإلیواء، باإلضافة إلى وجود عالقة عكسیة بین نمو ما بعد الصدمة واالكتئاب
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) فقــد ترأســها األســتاذ الــدكتور B( وبخصــوص الجلســة الثانیــة
أستاذ المناهج وطرق التدریس بكلیة التربیـة –محمود األستاذ 

–بجامعــــة األقصــــى، وأشــــار األســــتاذ الــــدكتور عــــزو عفانــــة 
ـــى تحلیـــل  ـــة بالجامعـــة، إل ـــدریس بكلیـــة التربی عضـــو هیئـــة الت
مضــمون المنشــورات التــي ألقیــت علــى قطــاع غــزة فــي حــرب 

ا الواقعیــة، وبــین األســتاذ الــدكتور العصــف المــأكول ومؤثراتهــ
 عفانة أن المنشورات كانـت تركـز علـى الجانـب النفسـي أكثـر
من الجوانب األخـرى، وشـارك األسـتاذ الـدكتور عبـد المعطـي 

ورقة عمـل حـول مـدى تضـمن كتـب التـاریخ لتـداعیات ، األغا
الحروب بین الدول، وأوصى األستاذ الـدكتور األغـا بضـرورة 

خ في فلسطین في ضـوء تـداعیات الحـروب تحلیل كتب التاری
المختلفة وضرورة إثراء المناهج وتطویرها في ضوء تداعیات 
الحـــــروب المختلفـــــة، وقـــــدم كـــــل مـــــن الـــــدكتور خلیـــــل حمـــــاد، 
واألستاذة فاطمة الخالـدي، تصـورًا مقترحـًا لمالءمـة المقـررات 
التعلیمیة للبیئة الفلسـطینیة فـي ظـل الحـروب والحصـار علـى 

وطالبا بالتخفیف من المنهاج بطریقـة تحـافظ  ،محافظات غزة
علــى المهــارات األساســیة والمعــارف العلمیــة، ومــنح المعلمــین 
شیئًا من الالمركزیة عند تنفیذ المنهاج وفق معطیات المكـان 
السیاســیة والحدودیــة، والتركیــز فــي المقــررات علــى المهــارات 

 .األساسیة أكثر من المعلومات

 

وتحــــدث األســــتاذ الــــدكتور ســــهیل دیــــاب، علــــى التــــأثیرات 

النفســـیة لحـــرب غـــزة علـــى الجانـــب التعلیمـــي لألطفـــال فـــي 

قطاع غزة، وأوصى بضرورة تقدیم الدعم النفسي لألطفال، 

وكــــذلك الــــدعم الكــــافي للمؤسســــات التربویــــة لمواجهــــة هــــذه 

األحــداث الصــعبة والطارئــة والتــي لــم تنتهــي بعــد بــل نتوقــع 

كرارهـــــا، واســـــتعرض كـــــل مـــــن الـــــدكتور إبـــــراهیم حـــــدوثها وت

األسطل، والدكتور أیمن األشقر، ورقة عمل حول استخدام 

فــــــي التـــــدریس عنــــــد معلمــــــي  world linksمهـــــارات 

ــــى غــــزة، وأوضــــح  ــــار العــــدوان عل الریاضــــیات لمواجهــــة آث

األستاذ سعید شطا، مدى تـأثیر تتابعیـة منهـاج الریاضـیات 

اســــیة العلیــــا بعــــد بحــــذف بعــــض المواضــــیع للصــــفوف األس

م، ودعـــــا األســـــتاذ شـــــطا إلـــــى ضـــــرورة 2014حـــــرب غـــــزة 

ــــي  ــــة حــــذف ف ــــد إجــــراء أي عملی ــــابع عن ــــدأ التت مراعــــات مب

المنهاج، فضـًال عـن إعـادة شـرح المواضـیع التـي تـم حـذفها 

 .وقد تأثرت تتابعیة منهاج الریاضیات بها

 

 

 )Bالجلسة الثانیة (
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تواصل أعمال المؤتمر التربوي الخامس "التداعیات التربویة والنفسیة للعدوان على قطاع 
 غزة" للیوم الثاني على التوالي في الجامعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

تواصـــلت فـــي الجامعـــة اإلســـالمیة للیـــوم الثـــاني علـــى التـــوالي أعمـــال المـــؤتمر التربـــوي الخـــامس التـــداعیات التربویـــة 

والنفسـیة للعــدوان علــى قطـاع غــزة" الــذي تنظمـه كلیــة التربیــة بالجامعـة بــدعم مــن مؤسسـة میرســي مالیزیــا، وانعقــدت 

ین والباحثین والمهتمین بموضـوعات المـؤتمر، وجمـع جلسات الیوم الثاني للمؤتمر بحضور عدد كبیر من األكادیمی

 .من أعضاء هیئة التدریس والطلبة في كلیات التربیة في جامعات قطاع غزة

 (A)الجلسة الثالثة 

شــهد الیــوم الثــاني للمــؤتمر حضــورًا واســعًا لألكــادیمیین والبــاحثین، واســتعرض الیــوم الثــاني خمــس جلســات علمیــة، 

وأقیمت الجلسة العلمیة األولى للیوم الثاني في قاعة المؤتمرات الكبرى بمركـز المـؤتمرات بالجامعـة، وتـرأس الجلسـة 

یر بالجامعـة، وتحـدثت كـل مـن األسـتاذة الـدكتورة فتحیـة اللولـو عمید الجودة والتطو –األستاذة الدكتورة سناء أبو دقة 

باحثة، عن مستوى االنتماء الوطني لدى طلبة الجامعـات الفلسـطینیة –عمید كلیة التربیة، واألستاذة ربا أبو كمیل –

األسـتاذة وعالقته باتجاههم نحو الهجرة بعد الحرب على غزة، وتنـاول كـل مـن األسـتاذ الـدكتور عبـد العزیـز ثابـت، و 

 القطاع. ) یومًا من العدوان على 51سناء ثابت، االضطراب الحاد عند األطفال الفلسطینیین بعد (

 

 

حصــــاد كلیة التربیــــة   
12  



 

ــیم فــي حــاالت INEEووقــف األســتاذ الــدكتور عــوض قشــطة علــى درجــة تطبیــق الحــد األدنــى مــن معــاییر ( ) للتعل
كــل مــن األســتاذ الــدكتور محمــود األســتاذ، واألســتاذ حســن األســتاذ، بورقــة عمــل بعنــوان: الطــوارئ فــي غــزة، وشــارك 

"جبــر الحــق فــي التعلــیم وانتهاكاتــه فــي ســیاقات الحــرب .. قــراءة فــي القــانون الــدولي"، ولفــت كــل مــن الــدكتور حــازم 
الحـتالل خـالل العـدوان عیسى، والدكتور صالح الناقة، إلى الوعي المعرفي بمخاطر الضجیج الناتج عن طـائرات ا

على محافظات غزة لـدى طلبـة المرحلـة الثانویـة، وعـرج الـدكتور جـابر األشـقر علـى مشـكالت طلبـة الثانویـة العامـة 
 بمدارس وزارة التربیة والتعلیم بمحافظات غزة بعد العدوان وسبل مواجهتها.

 (B)الجلسة الثالثة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عمیـــد خدمــــة المجتمـــع والتعلــــیم –) فقـــد ترأســــها األســـتاذ الــــدكتور نظمـــي المصــــري Bوبخصـــوص الجلســـة الثالثــــة (
المستمر، ونوه األستاذ الـدكتور محمـود أبـو دف، إلـى السـمات الشخصـیة المصـاحبة لـذوي التفكیـر التبریـري "دراسـة 

سـتاذ عـالء الـدین تحلیلیة في ضوء القرآن الكریم"، وأشار كل من: الدكتور أمجد جمعة، والدكتور جون شـولتز، واأل
النجمــة، إلــى التحــدیات التــي تواجــه األخصــائي النفســي االجتمــاعي خــالل تقــدیم االســعافات األولیــة النفســیة وقــت 

م علـــى األداء 2014األزمــات وآلیــة التغلـــب علیهــا، وبـــین الــدكتور جـــالل رومیــة مـــدى تــأثیر العـــدوان "اإلســرائیلي" 
الـــدكتور أحمـــد صـــالح تصـــورًا مقترحـــًا لتطـــویر كفایـــات معلـــم التربیـــة المهنـــي للمعلـــم الفلســـطیني بشـــمال غـــزة، وقـــدم 

الریاضیة لتخفیف آثار الحرب على الطلبة بغزة، وعرض األستاذ محمود البراغیتي، واألستاذ محمد شـبیر، واألسـتاذ 
ة عــن أشــرف الجبــالي ورقــة عمــل حــول االســتمتاع بالحیــاة والرضــا عــن الــذات وعالقتهمــا بالصــدمات النفســیة الناتجــ

علــى غــزة لــدى العــائالت المنكوبــة شــرق خــان یــونس، وتنــاول األســتاذ محمــد الســر تجــارب إبداعیــة  2014حــرب 
فلسطینیة بخبرات عالمیة لتنمیة مهارات التفكیر لدى تالمیذ مدارس دار األرقم النموذجیة في ضـوء منهـاج مهـارات 

 .عن العدوان على غزة وفي ضوء التداعیات التربویة والنفسیة الناتجة CORTالتفكیر 
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 )Aالجلسة الرابعة (

) فقـــد ترأســـها األســـتاذ Aوفیمـــا یتعلـــق بالجلســـة الرابعـــة (

عضــو هیئــة التــدریس بكلیــة –الــدكتور محمــود أبــو دف 

التربیــــة، ووقفــــت الــــدكتورة منــــور نجــــم علــــى المشــــكالت 

ـــم الفلســـطیني بعـــد الحـــرب  الصـــفیة التـــي یواجههـــا المعل

علـــى غـــزة، وعـــرض الـــدكتور عبـــد هللا شـــراب، والـــدكتور 

ــــع  أكــــرم وادي ورقــــة عمــــل حــــول المرونــــة النفســــیة وداف

اإلنجـــــاز الدراســـــي لـــــدى طلبــــــة المرحلـــــة الثانویـــــة بعــــــد 

العـــدوان اإلســـرائیلي علـــى غـــزة، وتحـــدث الـــدكتور فریـــد 

جــه النیــرب، والــدكتور حــازم عیســى المشــكالت التــي توا

  .یهاالطلبة المقیمین في مراكز اإلیواء وسبل التغلب عل

 

 

 

 

 

واألســتاذ محمــد حمــدان  وأوضــح الــدكتور جمــال الفلیــت،

أســـالیب الـــدعم التربـــوي ومعوقاتـــه فـــي مـــدارس المرحلـــة 

األساســـــیة الـــــدنیا إثـــــر العـــــدوان اإلســـــرائیلي علـــــى غـــــزة 

م، وقدم كـل مـن الـدكتور إیـاد الـدجني، والـدكتورة 2014

صــبیح، واألســتاذة بســمة أبــو شــمالة رؤیــة مقترحـــة لینــا 

للحد من آثار الحرب على نواتج التعلـیم فـي قطـاع غـزة 

فـــي ضـــوء مؤشـــر القیمـــة المضـــافة، وعرجـــت األســـتاذة 

ســــــامیة ســــــكیك علــــــى اآلثــــــار المترتبــــــة علــــــى العــــــدوان 

اإلســــرائیلي األخیــــر علــــى غــــزة مــــن وجهــــة نظــــر طلبــــة 

 .الجامعات الفلسطینیة

 

 )Bالجلسة الرابعة (

 

 

 

 

 

 

) فقــد ترأســها األســتاذ الــدكتور Bأمــا عــن الجلســة الرابعــة (

عوض قشطة، ووقف الدكتور جمیل الطهـراوي، واألسـتاذة 

ـــدان المنـــزل  ـــاتج عـــن فق ـــر الن ـــى األث إســـالم الطهـــراوي، عل

وعالقته بقلق المستقبل لدى طلبـة الجامعـة اإلسـالمیة بعـد 

حرب العصف المـأكول علـى غـزة، وتحـدث الـدكتور أحمـد 

ـــى الرنتیســـي عـــن مشـــكالت األســـر الفلســـط ینیة النازحـــة إل

مراكــــــز اإلیــــــواء ودور مؤسســــــات المجتمــــــع المــــــدني فــــــي 

التخفیـــــف مـــــن حـــــدتها، ونوهـــــت الـــــدكتورة ختـــــام الســـــحار، 

والدكتور أنور البرعاوي إلى المشكالت السـلوكیة والتربویـة 

 2014لــدى طلبــة المرحلــة األساســیة األولــى بعــد عــدوان 

مـــن وجهـــة نظـــر المعلمـــین، وبـــین كـــل مـــن الـــدكتور فـــایز 

شـــلدان، واألســـتاذة إیمـــان الدایـــة المشـــكالت التربویـــة التـــي 

تواجه طلبة الثانویـة مـن أبنـاء األسـر النازحـة بعـد العـدوان 

م علــى محافظــات غــزة، ولفتــت الــدكتورة 2014اإلســرائیلي 

وفاء عابد إلى مدى فاعلیة برنامج تـأهیلي مقتـرح لتحسـین 

جــة التوافــق لــدى الشــباب الفلســطیني مبتــوري األطــراف نتی

 .العدوان اإلسرائیلي
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ـــــو  ـــــدكتور محمـــــد أب ـــــدكتور محمـــــد عســـــقول، وعـــــرض كـــــل مـــــن ال أمـــــا الجلســـــة الخامســـــة فقـــــد ترأســـــها األســـــتاذ ال

ــــــان  ركبــــــة، واألســــــتاذ نهــــــاد الرضــــــیع، التجربــــــة األســــــیویة للعملیــــــة التربویــــــة بعــــــد الحــــــرب العالمیــــــة الثانیــــــة "الیاب

الممالیــــك لتحســـــین التعلـــــیم  نموذجــــًا"، وأشـــــار الــــدكتور إبـــــراهیم أبــــو شـــــبیكة، والـــــدكتور رشــــاد المـــــدني إلــــى جهـــــود

ــــات  ــــدكتور أحمــــد صــــالح آلی ــــدكتور أســــامة الصــــلیبي، وال ــــاول كــــل مــــن: ال ــــي ظــــل الحــــروب، وتن فــــي فلســــطین ف

ـــــــة والنفســـــــیة  ـــــــداعیات التربوی ـــــــي الجامعـــــــات الفلســـــــطینیة، لمواجهـــــــة الت ـــــــة الحدیثـــــــة ف ـــــــات التعلیمی ـــــــف التقنی توظی

ـــــــدكتور  ـــــــدكتور مجـــــــدي عقـــــــل، وال ـــــــف للحـــــــرب علـــــــى قطـــــــاع غـــــــزة، وأكـــــــد ال محمـــــــود برغـــــــوت علـــــــى دور توظی

تكنولوجیــــــا الفصــــــول المنعكســــــة فــــــي تخفیــــــف التــــــداعیات التربویـــــــة للحــــــرب علــــــى غــــــزة، واســــــتعرض كــــــل مـــــــن 

األســــــتاذ شــــــادي أبــــــو عزیــــــز، واألســــــتاذ أحمــــــد أبــــــو ســــــویرح برنامجــــــًا تــــــدریبیًا لتنمیــــــة مهــــــارات أمنــــــاء المكتبــــــات 

النفســــي لطلبــــة المــــدارس فــــي قطــــاع غــــزة بعــــد  المدرســــیة فــــي صــــناعة القصــــة الرقمیــــة العالجیــــة لتحقیــــق الــــدعم

الحــــرب، وتطــــرق األســــتاذ مجــــدي برهــــوم إلــــى التــــداعیات المترتبــــة علــــى تــــدمیر المختبــــرات العلمیــــة فــــي مــــدارس 

 .محافظات غزة من وجهة نظر معلمي العلوم

 الجلسة الخامسة
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الجلسة األخیرة تضمن تكریم اللجنة العلمیة واللجنة التحضیریة وتسلیم الشھادات في نھایة 
 للباحثین والمشاركین في المؤتمر
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نظـــــم قســـــم القبالـــــة القانونیـــــة فـــــي كلیـــــة التمـــــریض یـــــوم االثنـــــین الموافــــــق 

ـــــوان 23/2/2015 ـــــاءًا تواصـــــلیًا بعن "خطـــــوات نحـــــو إعـــــداد الشخصـــــیة  لق

بحضــور رئــیس  وانعقــد اللقــاء فــي قاعــة مــؤتمرات مبنــى اللحیــدان الجامعیــة"

قســم القبالــة د.عریفــة البحــري، د.ســلمان الدایــة مــن كلیــة الشــریعة والقــانون، 

الوصـیفي نائـب عمیـد شـئون الطلبـة والـدكتورة ختـام السـحار رئـیس  د.ختام 

قسـم التعلـیم األساســي وجمـع مــن اعضـاء هیئــة التـدریس وطالبــات مـن قســم 

مــام الجلســة االفتتاحیــة القبالــة والتمــریض. الجلســة االفتتاحیــة وفــي كلمتهــا أ

ـــاء التواصـــلي رحبـــت د. ـــرة عـــن  للق ـــة معب ـــیس قســـم القبال ـــة البحـــري رئ عریف

فخرهـــا الشـــدید امـــام األعـــداد المتزایـــدة فـــي مهنـــة القبالـــة والتمـــریض ولفتـــت 

االنتبــاه ألهمیـــة عقــد لقـــاء تواصـــلي یــربط بـــین الهیئـــة التدریســیة فـــي الكلیـــة 

التساؤالت ومعرفـة العوامـل التـي والطالبات من أجل اإلجابة على كثیر من 

ســلمان الدایــة المحاضــر  وتحــدث د. اثــرت فــي تغییــر الشخصــیة الجامعیــة.

بكلیــــة الشــــریعة عــــن أهمیــــة األخــــالق التــــي یجــــب أن تتحلــــى بهــــا الطالبــــة 

ــــة فــــي صــــقل  ــــدین اإلســــالمي ودور الجامعــــة والتربی المســــلمة وعــــن دور ال

یــة المجتمعیــة فــي حمایــة شخصــیة الطالبــة مــن الناحیــة الدینیــة ودور التوع

الفتاة ونوه إلى أهمیة االبتعاد عن المظاهر والشئون الغربیة التي من شأنها 

ــــل وتفكــــك مجتمــــع بأســــره. ــــاة وتضــــعف اإلیمــــان ب وتمــــت  أن تضــــعف الفت

مشاركة من قبل الطالبـات وبعـض التسـاؤالت بخصـوص مهنـة التمـریض و 

ة المختصــــة بهــــا. القبالـــة واالخــــتالط فـــي العمــــل وتوضـــیح األمــــور الشـــرعی

وتداخل اللقاء المفتوح كلمة بسیطة لألخت ریم المیناوي الموظفة في مركـز 

الــدعوة بالجامعــة اإلســالمیة عــن المحافظــة علــى خصوصــیة األم فــي أثنــاء 

وفــــي كلمــــة  الوضــــع والقیــــام بفكــــرة تفصــــیل بنطــــال ســــاتر وخــــاص للــــوالدة.

مـا هـي أفضـل  للدكتورة ختام الوصیفي، حیث بدأت بتوجیه سؤال للحضور

نعمة نمتلكها؟؟ فكانت اإلجابة من الطالبات منها اإلسـالم، الصـحة والعقـل 

ولكنها هدفت من سؤالها التوجیه نحو نعمة أن هللا هو ربنـا، ولفتـت االنتبـاه 

علــى ضــرورة ان تحضــر مخافــة هللا فــي كــل أعمالنــا وفــي حیاتنــا، وتحــدث 

 ة.عن الرقي واالرتقاء وكیف یكون التمیز في الحیا

 

اللقاء التواصلي خطوات نحو اعداد 
 الشخصیة الجامعیة

    

 
شــــــاركت الــــــدكتورة ختــــــام اســــــماعیل الســــــحار رئــــــیس 

. قســــــــم التعلــــــــیم االساســــــــي بالجامعــــــــة االســــــــالمیة وأ

مـــــروان البنــــــا أخصـــــائي التربیــــــة الخاصـــــة فــــــي وزارة 

التربیـــــــــــــــة والتعلـــــــــــــــیم . یـــــــــــــــوم االثنـــــــــــــــین الموافـــــــــــــــق 

حــــــــــــــــــــول  م وتحــــــــــــــــــــدث أ. مــــــــــــــــــــروان 27/4/2015

صـــــــــــــــعوبات الـــــــــــــــتعلم فـــــــــــــــي الـــــــــــــــوزارة واختبـــــــــــــــارات 

العـــــــالج المســـــــتخدمة وعـــــــرف   التشـــــــخیص وبـــــــرامج

األســـــــــــــتاذ مـــــــــــــروان بمراكـــــــــــــز المصـــــــــــــادر وعـــــــــــــرف 

ــــــــوزارة وكیفیــــــــة الت عامــــــــل مــــــــع المصــــــــادر التابعــــــــة لل

األطفــــــال ذوي صــــــعوبات الــــــتعلم، وأشــــــار إلــــــى دور 

األســـــــــرة فـــــــــي مســـــــــاعدة األطفـــــــــال ذوي صـــــــــعوبات 

الــــــتعلم وكــــــذلك تــــــم التطــــــرق إلــــــى الخطــــــوات التـــــــي 

تتبعهـــــــــا الـــــــــوزارة فـــــــــي التشـــــــــخیص ومنهـــــــــا المســـــــــح 

ــــذكاء ثــــم الســــمات الســــلوكیة  األولــــي ثــــم اختبــــارات ال

ومــــن ثــــم البــــرامج العالجیــــة ، وأشــــار إلــــى أن هنــــاك 

ابة ملحوظــــــة مــــــن قبــــــل األطفــــــال الملتحقـــــــین اســــــتج

 بالبرنامج العالجي. 

 

ة لقاء حول صعوبات التعلم في وزار
 التربیة والتعلیم
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مـن الوحـدات التابعـة لكلیـة التربیـة بالجامعـة اإلسـالمیة، حیـث تشـرف علـى تـدریب  تعد دائرة التدریب المیـداني

وتهــدف  طلبــة الكلیــة فــي المــدارس الحكومیــة والتابعــة لوكالــة الغــوث وتشــغیل الالجئــین الفلســطینیین "أونــروا"، 

ات المهنـة مـن إلى تأهیل الطلبة المعلمین بما یحقق تكـوین شخصـیة الطالـب المعلـم التربویـة، وٕاكسـابه أخالقیـ

بدایــة البرنـــامج وحتــى نهایتـــه، وتحقیــق جمیـــع العناصــر التـــي تــؤثر فـــي شخصــیة الطالـــب المعلــم ســـواء أكـــان 

مقصـودة مـن المشـرف التربـوي، أو دائـرة التـدریب، أو المدرسـة، أو المعلـم المتعـاون أم غیـر مقصـودة كالتربیـة 

بیعـــي، إضـــافة إلـــى ترجمـــة المبـــادئ والنظریـــات التـــي یتلقاهـــا الطالـــب المعلـــم عرضـــًا ومـــن تـــأثیر المیـــدان الط

واألفكار التي اكتسبها الطلبة المعلمون أثناء دراستهم في الجامعة في مواقـف حیـة عـن قـرب، وٕاكسـاب الطلبـة 

  المعلمین الحوار األكادیمي والمهني وتطویر االهتمامات التربویة المشتركة.

 

لیمأخالقیات مھنة التع التدریب المیداني تعقد لقاًءا حولدائرة   
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ونعمل على تطبیقها بكفاءة عالیة من أجـل الوصـول إلـى 

النتـــــائج المرجـــــوة، ونتطلـــــع إلـــــى تفعیـــــل كافـــــة اإلمكانـــــات 

والتقنیــــــــات الحدیثـــــــــة فـــــــــي العملیــــــــة التدریبیـــــــــة وخاصـــــــــة 

وتطـرق الـدكتور  تحقیـق ذلـك".التكنولوجیة منها مـن أجـل 

البعلـــــوجي إلـــــي نشـــــاطات الـــــدائرة، ومـــــن أهمهـــــا: متابعـــــة 

تسجیل الطلبة وتوزیعهم على المدارس للتدریب، وٕاصـدار 

النشـــــــرات اإلرشـــــــادیة لطلبـــــــة التـــــــدریب المیـــــــداني، وعقـــــــد 

ـــداني والمشـــرفین  ـــة التـــدریب المی ـــاءات اإلرشـــادیة لطلب اللق

ة التـدریب المیـداني التربویین، والتواصل المستمر مع طلبـ

مـــــن خـــــالل الرســـــائل البریدیـــــة ورســـــائل الجـــــوال، وٕاعـــــداد 

الســـــــجالت والنمـــــــاذج واالســـــــتبیانات المتعلقـــــــة بالتـــــــدریب 

وأشــار الــدكتور البعلــوجي إلــي شــروط التســجیل  .المیــداني

لمســاق التــدریب المیــداني، وهــي: أن یكــون الطالــب الــذي 

نهـى مـا یرغب في التسجیل لمسـاق التـدریب المیـداني قـد أ

) ساعة معتمدة مـن برنامجـه األكـادیمي، 90ال یقل عن (

أن یكـــــون الطالـــــب خریجـــــًا آلخـــــر فصـــــلین دراســـــیین فـــــي 

البكــالوریوس، وآخــر فصــل للــدبلوم العــام، وعــدم التســجیل 

في أي مقرر یتعارض مع فترة برنامج التـدریب المیـداني، 

وضــرورة أن یتوجــه الطالــب إلــى عمــادة القبــول والتســجیل 

كتفي بالتسجیل فقط في دائرة التدریب؛ وذلك لیحفظ وأال ی

 مكانه ودرجته التي سیتحصل علیها. 

 

  

 رسالة الدائرة

مـــــدیر دائـــــرة التـــــدریب  -وأوضـــــح الـــــدكتور أدهـــــم البعلـــــوجي

أن الــدائرة تتــولى مهمــة اإلشــراف التربــوي الفعــال  -المیــداني

 مــدارس تــوفیر خــالل مــن المعلــم الطالــب وٕاعــداد یــلھفــي تــأ

 الخبـرة ذوي األكفـاء التربـویین  والمشرفین المناسبة، التدریب

 ورفــــده الفلســــطیني، المجتمــــع تنمیــــة فــــي واإلســــهام العالیــــة،

ـــــة بالكفـــــاءات ـــــوجي أن مشـــــكلة العلمی ـــــدكتور البعل ـــــین ال . وب

الفجوة الشاسعة بین النظریة والتطبیق ظلت تـؤرق التربـویین 

على مـدار عقـود طویلـة مـن الـزمن، لـذلك سـعوا إلـى البحـث 

والتجریــــب والتنقیــــب عــــن حلــــول عدیــــدة وخالقــــة لحــــل تلــــك 

المشكلة التي تقـف حـاجزًا فـي وجـه التطـویر التربـوي، وتـابع 

حدیثــه قـائال: "تقـدمنا بالعدیــد مـن الخطــط الـدكتور البعلـوجي 

والبرامج لتحسین األداء التدریبي في دائـرة التـدریب المیـداني 

ونعمـــل علـــى التـــابع لكلیـــة التربیـــة فـــي الجامعـــة اإلســـالمیة، 

ـــــائج  ـــــى النت ـــــة مـــــن أجـــــل الوصـــــول إل تطبیقهـــــا بكفـــــاءة عالی

المرجـــــوة، ونتطلـــــع إلـــــى تفعیـــــل كافـــــة اإلمكانـــــات والتقنیـــــات 

ي العملیـة التدریبیـة وخاصـة التكنولوجیـة منهـا مـن الحدیثـة فـ

 أجل تحقیق ذلك".
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حالة  439استقبل مركز االرشاد النفسي في الجامعة االسالمیة اكثر من 

ا من مختلفة في شهر مارس فقط و هذه الحاالت تنوعت مدى معاناته

م معاینتها و الصعبة و التي احتاجت لرعایة طویلة الى الطفیفة التي قد ت

 تقدیم العالج الالزم لها ، و ذلك یعكس مدى تأثر المجتمع عامة و

ة لالزمة ضرورة بذل مزید من الجهود و تقدیم الدعم للمركز لیقدم الرعای

.لمرضىل  

 

 

 

 

 

و ما تم انجازه من حاالت حسب نوع كل حالة هو كالتالي:   

ـــــامج العـــــالج داخـــــل المركـــــز: ـــــیم عـــــدد   برن ـــــم تقی حـــــاالت وتقـــــدیم  10ت
تــــدخل مباشــــر اثنــــاء الجلســــة مــــع جلســــة متابعــــة لالطمئنــــان علــــى تحســــن 

ــــــاقي عــــــدد  ــــــاك نجــــــاح ملمــــــوس بهــــــذه الحــــــاالت. وب  5الوضــــــع وكــــــان هن
 حاالت قید المتابعة حسب موعد مراجعة.

ـــــارات نفســـــیة:  ـــــى اختب ـــــدى المركـــــز عل ـــــد للحـــــاالت المراجعـــــة ل ـــــم التأكی ت
عــــــراض والوصــــــول لتشــــــخیص مناســــــب والحصــــــول أهمیــــــة تقیــــــیم شــــــدة اال

علـــــى درجـــــة علـــــى شـــــدة االعـــــراض حیـــــث ســـــیتم عمـــــل تقیـــــیم ثـــــانوي بعـــــد 
 التدخالت ومقارنة التقییم االولي بالثانوي.

حــــاالت اطفــــال بتشــــخیص  6تــــم الحصــــول علــــى  تقیــــیم نفســــي ألطفــــال:
ADHD  علـــــــــــى أن نقـــــــــــوم بالتنســـــــــــیق لمجموعـــــــــــات عالجیـــــــــــة لألطفـــــــــــال

 ومجموعات عالجیة ألمهات االطفال خالل شهر إبریل.
حصــــــة عــــــدد الطلبــــــة   33عــــــدد الحصــــــص :حصــــــص توجیــــــه جمعــــــي 

ـــــر فـــــي ســـــلوك الطـــــالب بنـــــاء علـــــى مالحظـــــة مربـــــي الصـــــف 1368 تغیی
 ومرشد المدرسة.

فیــــة ألولیــــاء تــــم إجــــراء عــــدد مــــن اللقــــاءات التثقی: لقــــاءات أولیــــاء أمــــور 
األمــــــــــور بعنــــــــــوان (آلیــــــــــة التعامــــــــــل مــــــــــع المشــــــــــاكل الســــــــــلوكیة النفســــــــــیة 

 لألطفال).
ــــــم متابعــــــة تنفیــــــذ عــــــدد مــــــن الجلســــــات االرشــــــادیة  حــــــاالت المتابعــــــة: ت

 للحاالت التي تحتاج لتدخل نفسي.
          

     

  t 3 e:1µ r 8J9> 6 x > I N2� ¡V) √é� f1e3¶• ´  eO)  x /  X2V&
≈ √V3 

: تم تنفیـذ أیـام ترفیهیـة المتضـررات مـن الحـرب وأطفـالهن أیام ترفیهیة 
وتنفیــذ عــدد مــن األنشــطة الترفیهیــة التــي تســاعد علــى التفریــغ االنفعــالي 
ــــل (نشــــاط ســــاعة المشــــاعر، نفــــخ  ــــة مث عــــن المشــــاعر الســــلبیة المكبوت

 البالونات، تموجات البراشوت ... إلخ)
 
 
 
 
 
 
 

 األنشطة العامة :
بفنیــات العــالج المعرفــي الســلوكي، إضــافة  تــم تصــمیم النمــاذج الخاصــة

إلــــى تصــــمیم نمــــاذج عامــــة لتــــدخالت الوحــــدة االكلینیكیــــة ســــواء ضــــمن 
برنـــامج العـــالج داخـــل المركـــز أو ضـــمن العمـــل المیـــداني فـــي المـــدارس 

 ومراكز الرعایة األولیة وغیرها.

 الدورات التدریبیة خالل فترة إعداد التقریر:  ثانیًا: 

 

 

 

 

تم عقد دورة بعنوان "المشاكل السلوكیة" بمشاركة األخصائیة كفایة بركـة 
في جمعیة الواد لثمانیة عشر شابًا مـن طـالب قسـم االرشـاد النفسـي فـي 

ــــع ( ــــم خاللهــــا التعریــــف 9الجامعــــة االســــالمیة بواق ــــة ت ) ســــاعات تدریبی
بالمشـــكالت الســـلوكیة وأســـبابها عنـــد األطفـــال وآلیـــة التعامـــل معهـــا مثـــل 

ــــخ، الت بــــول الــــإلرادي، قضــــم األظــــافر، مــــص األصــــابع، العنــــاد، ... إل
وهـــدفت الـــدورة إلـــى تعزیـــز قـــدرة المتـــدربین علـــى إعـــداد خطـــط عالجیـــة 

 .للتعامل مع األطفال الذین یعانون من مشاكل سلوكیة
تــم االتفــاق علــى عمــل تــدریب داخلــي ألخصــائیات الوحــدة ، ویقــوم فیــه 

لــــــة ویعرضــــــها للمناقشــــــة علــــــى المعــــــالج االكلینیكــــــي بعمــــــل مــــــؤتمر حا
أخصـــائیات الوحـــدة. تـــم عقـــد لقـــاء واحـــد یتعلـــق بالتـــدریب حـــول العـــالج 
المعرفــي الســلوكي وفنیاتــه، وكــان لقــاء نــاجح وتــم التأكیــد علیــه ألهمیتــه 

 .من قبل اخصائیات الوحدة
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ـــوم الســـبتعقـــدت  ـــة التدریســـیة  ی ـــة التربیـــة لقـــاءًا بالهیئ ـــو عمیـــد كلی حیـــث رحبـــت  9/5/2015الموافـــق  أ. د. فتحیـــة اللول
بالحضور وقدمت الشكر لهم على جهدهم بخصوص المؤتمر وعلـى وجـه الخصـوص اللجنـة العلمیـة والتحضـیریة للمـؤتمر 

 12/5/2015وكذلك التأكید على ضرورة تواجد الجمیع في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا من یوم الثالثاء الموافق 
م الســاعة التاســعة مــع بدایــة جلســات  13/5/2015اجــد یــوم األربعــاء الموافــق ببهــو مركــز المــؤتمرات الكبــرى ، وكــذلك التو 

الیوم الثاني ، وأكدت على ضرورة حث كل المهتمین والشخصیات الوازنة في المجتمع على ضرورة المشاركة في المؤتمر 
ؤتمر وفي نهایة اللقاء شكرت وأكد د. إبراهیم األسطل نائب عمید كلیة التربیة على ضرورة مشاركة الجمیع في فعالیات الم

 من الجهد لالرتقاء بالكلیة .   أ.د. فتحیة اللولو الحضور على جهودهم وتمنت مزیدًا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لقاء العمادة مع أعضاء ھیئة التدریس للتحضر للمؤتمر التربوي الخامس

 
 

التدریس للتحضر للفصل الدراسي الثانيلقاء العمادة مع أعضاء ھیئة   

 
 

 

 

 

 

 

م لقــاءًا تربویــًا مــع 31/3/2015عقــدت أ.د. فتحیــة اللولــو عمیــد كلیــة التربیــة فــي بدایــة الفصــل الدراســي الثــاني یــوم الثالثــاء الموافــق 

أعضـــاء الهیئـــة التدریســـیة أكـــدت فیـــه علـــى أن األمـــور تســـیر بشـــكل جیـــد وأفـــاد رؤســـاء االقســـام أن معظـــم اعضـــاء الهیئـــة التدریســـیة 

ة واالقســام تعقــد مجالســها بشــكل دوري ، كمــا أكــدت إلــى ضــرورة إرســال رؤســاء األقســام ورؤســاء اللجــان ملتزمــون بالســاعات المكتبیــ

بالكلیة محاضر اجتماعاتهم لعمادة الكلیة بشـكل دوري ، وفـي نهایـة اللقـاء شـكرت أ.د. فتحیـة اللولـو الحضـور علـى جهـودهم وتمنـت 

 من الجهد لالرتقاء بالكلیة . مزیدًا 
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ــــــدت نــــــدوة حــــــول  ــــــي اطــــــار النمــــــو المهنــــــي بالمدرســــــة ، عق ف

ـــــة التدریســـــیة بالمدرســـــة ، قـــــام  المعلـــــم المبـــــدع و صـــــفاته للهیئ

ـــــــــیس قســـــــــم  ـــــــــة (رئ ـــــــــدوة د. صـــــــــالح احمـــــــــد الناق بإعطـــــــــاء الن

المنـــــاهج ) بالجامعـــــة االســـــالمیة بغـــــزة ، تطـــــرق الـــــدكتور إلـــــى 

تعریــــــــــف المعلــــــــــم المبــــــــــدع و اهــــــــــم صــــــــــفاته ، وكیــــــــــف یــــــــــتم 

 .بداع الوصول لدرجة اال

 

 

 

 

 

اســــــــتغرقت المحاضــــــــرة الســــــــاعة والنصــــــــف و لــــــــوحظ تفاعــــــــل 

ـــــــادل اآلراء و االفكـــــــار و  ـــــــدوة و تب الهیئـــــــة التدریســـــــیة مـــــــع الن

قــــــــــام الـــــــــــدكتور باإلجابـــــــــــة عـــــــــــن جمیـــــــــــع تســـــــــــاؤالت الهیئـــــــــــة 

ـــــــــب مـــــــــدیرة  ـــــــــة اللقـــــــــاء شـــــــــكرت نائ ـــــــــي نهای التدریســـــــــیة ، و ف

المدرســـــــــة أ. ماجـــــــــدة شـــــــــعت الـــــــــدكتور علـــــــــى تلبیتـــــــــه دعـــــــــوة 

قــــــدمت لــــــه شــــــهادة شــــــكر و تقــــــدیر علــــــى جهــــــده و   الحضــــــور

المبـــــذول و ابـــــدى اســـــتعداده لعقـــــد نـــــدوات بموضـــــوعات هامـــــة 

 و تخص فئة المعلمین .

 

"ھالمعلم المبدع و صفات "ندوة حول  
 

 

 

فـــــــــي اطـــــــــار التواصـــــــــل مـــــــــع مؤسســـــــــات التعلـــــــــیم العـــــــــالي تـــــــــم 

صــــــالح احمــــــد الناقــــــة (رئــــــیس قســــــم المنــــــاهج )  استضــــــافة  د.

بالجامعــــــــــــة اإلســــــــــــالمیة بغــــــــــــزة لعقــــــــــــد نــــــــــــدوة حــــــــــــول جــــــــــــدول 

 .المواصفات لالختبارات 

 

 

 

 

 

 

و تـــــــم شـــــــرح كیفیـــــــة إعـــــــداد جـــــــدول المواصـــــــفات و الـــــــوزن 

النســـــبي لألســـــئلة ، تفاعلـــــت الهیئـــــة التدریســـــیة مـــــع النـــــدوة 

و تبــــــادل اآلراء و األفكــــــار و قــــــام الــــــدكتور باإلجابــــــة عــــــن 

میــــــع تســــــاؤالت الهیئــــــة التدریســــــیة ، و فــــــي نهایــــــة اللقــــــاء ج

ســـــائدة صـــــباح الـــــدكتور علـــــى  شـــــكرت  مـــــدیرة المدرســـــة أ.

 .تلبیته دعوة الحضور
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المشــارك رحلــة علمیــة مــع نّظــم قســم علــم الــنفس ممــثًال بالــدكتور/ عبــد الفتــاح عبــد الغنــي الهمــص أســتاذ الصــحة النفســیة 

م، حیــث تمــت 21/4/2015مجموعــة مــن طالبــات مســاق علــم نفــس الرشــد والشــیخوخة بالقســم وذلــك یــوم الثالثــاء الموافــق 

زیارة جمعیة الوفـاء لرعایـة المسـنین، وقـد كـان فـي االسـتقبال الـدكتور/ مـاهر عاشـور طبیـب مركـز الوفـاء، وكـذلك األسـتاذ/ 

واألســتاذ/ أشــرف حمــادة نائــب المــدیر، وبعــض العــاملین والعــامالت بــالمركز، وقــد تــم زیــارة  محمــد أبــو عــودة مــدیر المركــز،

النزیالت أوًال، والتعرف على كل نزیلة، وقد تم الشرح على شروط قبول النزیل بالجمعیة، وما الخدمات التـي تقـدم لهـم، مـن 

فحــص الــدوري لهــم، ثــم انتقلنــا إلــى المســنین مــن جوانــب ترفیهیــة، ونفســیة، وطبیــة، وكــذلك عــالج طبیعــي، باإلضــافة إلــى ال

الرجال، وتعرفنا على بعض من األمراض النفسـیة الموجـودة عنـدهم، ثـم تطرقنـا إلـى األمـاكن الترفیهیـة التـي یقضـون وقـتهم 

ار وقد فتح باب النقاش من قبل األخـوة المسـئولین للطالبـات بـأي سـؤال أو استفسـ بها مع األخصائیین الموجودین بالمركز.

أو نصــیحة حــول مــا تمــت مشــاهدته، واختتمــت الزیــارة بالشــكر والثنــاء إلــى القــائمین والمســئولین علــى الجمعیــة، وقــد ســررن 

 الطالبات لما تمت مشاهدته وذلك لربط اإلطار النظري باإلطار العملي، وانطلقت الحافلة إلى الجامعة ثانیة.

 

 زیارة علمیة لجمعیة الوفاء لرعایة المسنین
 

بــــــــو شـــــــــقیر و د. مجــــــــدي عقــــــــل المعـــــــــرض أزار د. محمــــــــد 

ـــة للبنـــین تحـــت  التكنولـــوجي الفنـــي المقـــام بمدرســـة یافـــا الثانوی

رعایــة مدیریــة شــرق غــزة للتربیــة و التعلــیم حیــث التقیــا بمــدیر 

نائبیــه و كــذا بمــدیر و مدرســي المدرســة و التربیــة و التعلــیم و 

قد ابـدیا اعجابهمـا باألعمـال التكنولوجیـة و الفنیـة التـي انتجهـا 

 الطالب .

 

 بزیارة المعرض الفني لمدیریة شرق غزة مدیر مركز تكنولوجیا التعلیم یقوم
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نظـم قســم علــم الــنفس ممثــل بالـدكتور/ جمیــل الطهــراوي رحلــة علمیــة 

مـــع مجموعـــة مـــن طالبـــات مســـاق إرشـــاد ذوي االحتیاجـــات الخاصـــة 

م، حیـث تمـت زیـارة 24/3/2015بالقسم وذلك یوم الثالثـاء الموافـق 

جهـاد أبـو حطـب  أ.مدینة األمل بخانیونس، وقـد كـان فـي االسـتقبال 

جین كالدر عمیـدة  د.دالل التاجي  أ.نة األمل، المدیر التنفیذي لمدی

كلیـــــة تنمیـــــة القـــــدرات الجامعیـــــة وبعـــــض المختصـــــین العـــــاملین فـــــي 

وقد تم زیارة المسرح الكبیر في مدینـة األمـل والـذي یعقـد بـه  المدینة.

العدید من النشـاطات والفقـرات المتعـددة، كمـا وتـم زیـارة المتحـف فـي 

بركــة مـدیرة المتحــف عـن مــدى ابتسـام  أ.مركـز األمــل حیـث تحــدثت 

أهمیة نشر وترویج الثقافة والتراث الفلسطیني مـن أجـل الحفـاظ علـى 

الهویـــــة الوطنیـــــة للشــــــعب الفلســـــطیني، وعرضــــــت بعـــــض اللوحــــــات 

والمنتوجـــات الفنیـــة والمشـــغوالت المطـــرزة واألثـــواب التراثیـــة والحرفیـــة 

المصـــــنوعة فـــــي داخـــــل المدینـــــة بأیـــــدي ذوي االحتیاجـــــات الخاصـــــة 

كما وتمت زیارة مركـز الصـحة النفسـیة المجتمعیـة بالمدینـة  طفالواأل

ـــین عبـــد الهـــادي عـــن الخـــدمات  ـــذي تحـــدثت فیـــه األخصـــائیة/ نف وال

النفســـیة التـــي یقـــدمها المركـــز لألفـــراد والعـــائالت فـــي معظـــم برامجهـــا 

ــــة  ــــارة المكتب ــــة، فــــي حــــین قامــــت الطالبــــات بزی الصــــحیة واالجتماعی

ي والتـــي یســـتخدمها المركـــز ضـــمن وغـــرف األلعـــاب وغرفـــة الموســـیق

 األنشطة الالمنهجیة

  

 زیارة علمیة بقسم علم النفس لمدینة األمل بخانیونس
 

 
 

وتم االلتقاء أثناء الزیارة باألسـتاذة/ مهـا الغنـدور مـدیرة مدرسـة الصـم للتربیـة 

الخاصــة والتــي تحــدثت للطالبــات عــن آلیــات وطرائــق التــدریس المســتخدمة 

واستعرضــــت بعــــض المنــــاهج الدراســــیة التــــي یــــتم  ، الطلبــــة الصــــم لتــــدریس

تدریسها، وأكـدت علـى ضـرورة تعلـیم طلبـة الجامعـات لغـة اإلشـارة؛ وشـكرت 

الجامعــــة اإلســــالمیة علــــي اهتمامهــــا بهــــذه الفئــــة، وأشــــار الــــدكتور/ جمیـــــل 

الطهــــــراوي إلــــــي أن هــــــذا النشــــــاط یــــــأتي ضــــــمن سیاســــــة الجامعــــــة لتعــــــدیل 

عزیــز ثقافــة الــدمج، وقــد تخلــل اللقــاء االتجاهــات لــدي كــل مــن الشــریحتین ولت

الزیــارة المیدانیــة داخــل الفصــول الدراســیة وااللتقــاء بالطلبــة الصــم. كمــا وتــم 

زیــارة كلیــة تنمیــة القــدرات الجامعیــة وتحــدثت خاللهــا عمیــدة الكلیــة الــدكتورة/ 

جــین كالــدر ورحبــت بالحضــور وتحــدثت عــن الكلیــة والبــرامج التــي تقــدمها، 

رة/ دالل التــاجي للطالبــات وقــدمت لهــم بعــض التجــارب كمــا وتحــدثت الــدكتو 

والنصائح العلمیة، واستكمل الدكتور/ حاتم دباكة نائب عمیـد الكلیـة للشـئون 

األكادیمیة وتحـدث عـن البـرامج التـي تقـدمها الكلیـة والشـهادات التـي تمنحهـا 

واختتمـت الزیـارة بالتوجـه إلـى  للطلبة، في حین تم زیارة بعض مرافق الكلیة.

جمعیـة إعمـار للتنمیـة والتأهیـل والتـي أنشـئت حـدیثًا فـي مدینـة األمـل، والتـي 

تولى اهتمامها لألطفال المعاقین وبالذات الصم حیث قامت الطالبات بجولة 

علــى الصــفوف الدراســیة وشــاهدن المعلمــات أثنــاء تــدریس األطفــال بــالطرق 

 .المناسبة لهم
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 مشـــــاركـــــــات 
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 )2015_2000(عقدت وزارة التربیة والتعلیم بـرام هللا ورشـة اطـالق تقریـر التقیـیم الـوطني للتعلـیم للجمیـع 

ـــر الرصـــد العـــالمي والـــذى شـــارك فـــي اعـــداده فریـــق وطنـــي مـــن وزارة التربیـــة والتعلـــیم وعـــدة وزارات  وتقری

وقـد حضـر الورشـة بغـزة عبـر تقنیـة الفیـدیو  ومؤسسات وطنیة بالتعاون مـع منظمتـي الیونسـكو والیونیسـف

 محمـد عبد هللا عبد المنعم ود. لوزارة د.زیاد ثابت والوكیل السابق ل كونفرس وكیل وزارة التربیة والتعلیم د.

محمـد علیـان  .د فتحیة اللولو عمید كلیة التربیة بالجامعـة االسـالمیة ود.أبو شقیر وعمداء كلیات التربیة أ

الورشـة القـاء الضـوء علـى  فـيعمید كلیة التربیة بجامعة األزهر ومجموعة من التربویین والمختصـین وتـم 

حـددها مـؤتمر دكـار و االولویـات الفلسـطینیة  التيالفترة  فياف التعلیم للجمیع ما تم انجازه وطنیا من اهد

 م.2030حتى عام 

 

 

 مشاركة عمادة كلیة التربیة فى اعداد واطالق تقریر التعلیم الوطنى للجمیع

 
 

حصــــاد كلیة التربیــــة   
  



  

 
نائــب عمیــد كلیــة  حامــد االســطل   ود. ابــراهیم شــاركت أ. د. فتحیــة صــبحي اللولــو عمیــد كلیــة التربیــة 

د. داود حلــس فــي االجتمــاع الــذي عقــده و.  التربیــة و. محمــد أبــو شــقیر مــدیر مركــز تكنولوجیــا التعلــیم 

م ، عبــر خدمــة االتصــال المرئــي.  4/3/2015المعهــد الــوطني للتــدریب التربــوي یــوم االربعــاء الموافــق 

م وجاء لمساعدة 2015ویتوقع ان ینتهي في نهایة عام  2010یذكر أن المشروع أعاله قد بدأ في العام 

لمعلمــین . ویتكــون المشــروع مــن مكــونین رئیســیین االول الــوزارة فــي تطبیــق اســتراتیجیة إعــداد وتــدریب ا

( قبـل الخدمـة ) المكـون فـي الجامعـات 4 -1تربیـة األساسـیة ویعلق بتحسین التربیـة العملیـة فـي بـرامج ال

أثنــاء الخدمــة واســتهدف هــذا المكــون  4 -1  الثــاني ویتعلــق بتحســین كفایــات معلمــي المرحلــة األساســیة

وقــد أكــدت أ.د. فتحیــة اللولــو علــى اهمیــة اســتمراریة المشــروع بــالمكونین  معلمــًا ومعلمــة  2100حــوالي 

لمعلمات التعلیم األساسي أثنا االعداد والمعلمـین أثنـاء الخدمـة وأهمیـة االسـتفادة مـن قـدرات الطلبـة الـذین 

وفــي نهایــة اللقــاء تمــت مناقشــة طــرق توســیع صــة للعمــل لالســتفادة مــن قــدراتهم تــم تــدریبهم ومــنحهم الفر 

طاق الشراكات مع الجامعات المنفذة لمكوني مشـروع تحسـین وٕاعـداد وتـدریب المعلمـین وطـرق اسـتدامته ن

 في الجامعات الفلسطینیة بالتعاون مع وزارة التربیة والتعلیم في األعوام القادمة. 

 
 
 

سین اعداد تقیمي لمشروع تحمشاركة كلیة التربیة لقاء عمل استراتیجي 
 وتدریب المعلمین
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  مشاركة قسم علم النفس في فعالیات مؤتمر الحالة األول
 

إبــراهیم  أ.شـارك قســم علـم الــنفس ممـثًال بالــدكتور/ عبــد الفتـاح الهمــص أسـتاذ الصــحة النفسـیة المشــارك 

، والـذي أشـرف 2015 8/4حماد بمؤتمر الحالة األول المنعقد بمدیریـة خـانیونس یـوم األربعـاء الموافـق 

عبــد الفتــاح الهمــص، والتــي  د.علیــه قســم اإلرشــاد والتوجیــه والتربیــة الخاصــة، وقــد تــرأس أحــد جلســاته 

) ســنة، وهــي فــي الصــف الحــادي عشــر العلمــي 17تبلــغ مــن العمــر ( كانــت عــن حالــة  طالبــة ثانویــة  

)، وتعــیش وســط أســرة مكونــة مــن عشــرة أفــراد وترتیبهــا الــوالدي %98ومــن المتفوقــات وحاصــلة علــى (

أخصــائیة المدرســة ومالحظــة كثــرة  الثانیــة، ولــدیها مواهــب كثیــرة، كتجویــد القــرآن واإلنشــاد، وبعــد متابعــة

تغیبهــا عــن المدرســة والجلــوس معهــا بالمدرســة، فتبــین للمرشــدة أنهــا تعــاني مــن مجموعــة مــن األعــراض 

والتي تمثلت في: عدم رغبتها في الدراسة والشعور باإلحباط والخوف من الدراسـة، والشـعور بضـیق فـي 

فــي التركیـز، وقــد تــم مناقشــة الحالــة بالتفصــیل الصـدر وألــم فــي الجســم وعــدم القـدرة علــى النــوم، وتشــتت 

ومتابعة األعراض، ومن ثم تم عرض الحالة من قبل مرشدتها المدرسیة، ونصـح الجمیـع بعـد االسـتماع 

آلرائهــم باإلرشــاد المعرفــي الســلوكي للطالبــة، والتنســیق مــع طبیــب نفســي إن لــزم األمــر، وكــذلك العــالج 

طـاء جلسـات تفریـغ انفعـالي وتمـارین االسـترخاء، مـع التركیـز علـى الترفیهي، وتنمیة المواهـب لـدیها، وٕاع

 منهجیة لها ولزمیالتها، وفتح باب النقاش للجمیع.الاألنشطة ال
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شارك الدكتور/ عبد الفتاح الهمص أستاذ الصحة النفسیة 

المشـــارك بالجامعـــة اإلســـالمیة مـــن قســـم علـــم الـــنفس فـــي 

للبنــات بغــزة، والنــدوة كانــت نــدوة بمدرســة الهــدى الثانویــة 

بعنــوان: (كیــف نربــي أبناءنــا فــي مرحلــة المراهقــة)، وذلــك 

م، حیــث تحــدث الــدكتور 4/4/2015یــوم الســبت الموافــق 

عـــن القـــدوة الحســـنة مـــن الوالـــدین، ومـــن المعلمـــات، ومـــن 

المرشــدة المدرســیة، وكــذلك الصــداقة مــع األم فــي البیــت، 

شخصیتها وعلـى  واالعتراف بالبنت من خالل الثناء على

ــــــــرام  ــــــــب الطیبــــــــة عنــــــــدها، واحت ــــــــى الجوان إنجازاتهــــــــا وعل

خصوصیتها، واحترام ما یتعلق بأمورهـا الخاصـة، وكـذلك 

المراقبة الذكیـة الحـذرة سـواء فـي اسـتخدام الهـاتف أو كثـرة 

خلوتهـــــا فـــــي الغرفـــــة بمفردهـــــا، ثـــــم تطـــــرق إلـــــى معالجـــــة 

ــــت بحكمــــة ولباقــــة، وعــــدم  األخطــــاء التــــي تقــــع فیهــــا البن

ـــع المســـتمر أو القســـوة المفرطـــة، وقـــدم ال تحقیـــر، أو التقری

نـدوة بنقـاش مفتـوح مـن نصائح عامـة للجمیـع، واختتمـت ال

  .قبل الحضور

 
 

 

التربیــة تشــارك فــي الیــوم الدراســي (المــدارس الخاصــة عمــادة كلیــة 
عقــده ملتقـــى المــدارس الخاصـــة یـــوم  يبــین الواقـــع و المــأمول" الـــذ

م وحضــــره نخبــــة مــــن أهــــل التربیــــة 5/3/2015الخمــــیس الموافــــق 
والمعلمین والمعلمات وتم الخروج بتوصـیات مهمـة لتطـویر العملیـة 

  .التعلیمیة

 

 

 

 

 

 

شـــاركت د. ختـــام اســـماعیل الســـحار رئـــیس قســـم التعلـــیم األساســـي 
م بورشـــة 28/4/2015بالجامعـــة اإلســـالمیة یـــوم الثالثـــاء الموافـــق 

ــــــوان " االنجــــــازات والتحــــــدیات للمشــــــروع الممــــــول مــــــن  عمــــــل بعن
بعنـــــوان تحســـــین وصـــــول األطفـــــال الفلســـــطینیین للتعلـــــیم  األوفیـــــد 

 مــن وزارة التربیــة  ُ النــوعي فــي الضــفة الغربیــة وقطــاع غــزة مــع كــل
ـــیم العـــالي األونـــروا والیونســـكو والمجلـــس النرویجـــي لالجئـــین  والتعل

 .والجامعات الفلسطینیة

 

 

 

 

حیـــث شـــاركت د. ختـــام الســـحار ممثلـــة عـــن الجامعـــة اإلســـالمیة  
ــالتعلیم الجــامع فــي وزارة التربیــة  ــدلیل الخــاص ب بفاعلیــات واعــداد ال
والتعلیم بوكالة الغوث حیث قامت الجامعة اإلسالمیة بعقـد لقـاءات 
داخـــل الجامعـــة لتوعیـــة طلبـــة كلیـــة التربیـــة بمفهـــوم وأهمیـــة التعلـــیم 

دراســـي حـــول الموضـــوع وخـــالل ورشــــة  الجـــامع وكـــذلك عقـــد یـــوم
 .العمل تم تقدیم الشر للجامعات على جهودها في هذا المشروع

 

بنات المشاركة في ندوة بمدرسة الھدى الثانویة لل
 بغزة

 

ارس المد عمادة كلیة التربیة تشارك في الیوم الدراسي
"الواقع و المأمول الخاصة بین  "  

 

المشاركة في ورشة عمل حول التعلیم الجامع 
 الصدیق للطفل
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ـــــق  ـــــاء المواف ـــــوم الثالث م 7/4/2015عقـــــدت ورشـــــة عمـــــل ی
الفریـــق"، وقـــد شـــارك فـــي الورشـــة مـــا بعنـــوان: "مهـــارات بنـــاء 

) معلمــة ومــدیرة، وقــد تــرأس الورشــة الــدكتور/ 30یزیــد عــن (
عبــــد الفتـــــاح عبــــد الغنـــــي الهمـــــص أســــتاذ الصـــــحة النفســـــیة 
المشـارك بالقسـم، وقــد تـّم تقسـیم العــدد إلـى مجموعـات، وكــل 

) معلمـات، وتـم توزیـع ورقـة 7 – 5مجموعة كانـت مـا بـین (
لعملیة، وٕاضـافة مـا یمكـن إضـافته، العمل علیهن، للمناقشة ا

أو حــذف مــا یمكــن حذفــه كونــه ال یخــدم البیئــة الغزیــة، وقــد 
حضـــــر الورشـــــة مجموعـــــة مـــــن المشـــــرفین والمشـــــرفات مـــــن 
الوكالة، وتّم مناقشة ورقـة العمـل والمكونـة مـن مجموعـة مـن 
األســــئلة والتــــي تتعلــــق بالعمــــل الجمــــاعي وخطواتــــه وأسســــه 

 .ومشكالته وحلول هذه المشكالت

 

وقــــد تخلــــل الورشــــة مجموعــــة مــــن النصــــائح، حیــــث خلــــص 
الحضـور جمیعـًا الـى توصـیات هامـة كـان أبرزهـا: أن یكـون 
بناء الفریق نابعًا من رضاء العاملین، ورغبتهم، ولیس بقرار 
مفــــروض مــــن اإلدارة، وأن یكــــون هنــــاك ســــببًا قویــــًا لتكــــوین 
الفریــــق، وأن تكــــون العالقــــة بــــین أعضــــاء الفریــــق اعتمادیــــة 
تبادلیة، وأن یـتم عقـد مثـل هـذه الورشـات كـل فصـل دراسـي، 
وقــد ذّكــر الــدكتور الهمــص أنــه یجــب أن یكــون هنــاك انتبــاه 
للعیـــوب والتـــي قـــد تحـــدث، فقـــد تخـــرج أحیانـــًا عـــن الســـیطرة 
وتبدو علیها مظـاهر الفوضـى وعـد االنضـباط، وأنهـا تحتـاج 
 إلى وقت طویل نسبیًا حتى تحقق نتائج ملموسـة، وتـّم تقـدیم

 الشكر للجمیع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شـــارك الـــدكتور داود حلـــس اســـتاذ المنـــاهج المشـــارك فـــي كلیـــة 

التربیـــة مـــؤتمر كلیـــة الشـــرطة بغـــزة المـــؤتمر الـــدولي الموســـوم" 

متطلبـات اسباب االحتالل و عوامـل االنتصـار" ببحـث بعنـوان 

التربیــــة االمنیــــة لنصــــرة فلســــطین و قــــد تناولــــت الدراســـــة دور 

المنـــــاهج التعلیمیـــــة فـــــي تعزیـــــز االمـــــن المجتمعـــــي و مكافحـــــة 

االختــراق االمنــي و دور المؤسســات المجتمعیــة و العالقــة بــین 

 .التعلیم و االمن

 

 

  

بمدرسة مشاركة الدكتور/ عبد الفتاح الھمص بورشة عمل 
 "ب" المشتركة بالبریج

 

ل و الدكتور حلس یشارك في مؤتمر  أسباب االحتال
 عوامل االنتصار
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 المرحلة بكالوریوس لبرنامج األكادیمیة الخطة تطویر حول عمل ورشة
 األساسیة

 

التكنولوجیـــا للمرحلـــة عقـــد مركـــز تكنولوجیـــا التعلـــیم بالجامعـــة اإلســـالمیة ورشـــة عمـــل بعنـــوان تحلیـــل منـــاهج 

مادة التكنولوجیا في وزارة التربیة و التعلیم و مجموعه مـن أسـاتذة التكنولوجیـا  مشرفوو قد حضرها  االساسیة

و قد افتتحت عمیدة الكلیة أ.د فتحیة اللولو الورشة حیث تطرقت الى اهمیة الورشـة فـي ، بالجامعة اإلسالمیة

ج و كذلك نوهت الى ان مبحـث التكنولوجیـا ال یسـتند الـى معـاییر هذا الوقت خاصة في عملیة تطویر المناه

ثابته نتیجة للتغیرات الحاصلة علیه كل فترة و اخرى و لذا فهي تأمل من هذه الورشـة ان تكـون رافعـة لثبـات 

و اسـتقرار المنـاهج و بعـد االفتتـاح ادار الورشـة د. محمـد ابـو شـقیر حیـث رحـب بالحضـور و اثنـى علــیهم و 

) و بعـــدها تـــم 12-5دم د. محمـــود برغـــوت لیبـــین الخطـــوط العریضـــة للمنهـــاج لكـــل الصـــفوف مـــن (بعـــدها قـــ

مناقشـــة ووضـــع المالحظـــات مـــن قبـــل الحضـــور و بعـــدها تقـــدم كـــل مـــن أ. احمـــد ابـــو علبـــه و االســـتاذ أیمـــن 

العكلــوك بــأوراقهم الخاصــة و تمــت مناقشــة النقــاط حیــث خلــص الحضــور جمیعــا الــى توصــیات هامــه كــان 

ا هو البد من تطویر خطوط عریضة لمنهاج التكنولوجیا تنبثق مـن المعـاییر الدولیـة و مراعیـه لظـروف ابرزه

 مجتمعنا تقوم بهذه الخطوط لجنة وطنیة متخصصة في الحاسوب و المناهج معا.
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قطــــــاع غــــــزة، كــــــان لــــــه آثــــــار نفســــــیة وتربویــــــة رأى خبــــــراء وأكــــــادیمیون أن العــــــدوان الصــــــهیوني األخیــــــر علــــــى 

بالغــــــة علــــــى ســــــكان القطــــــاع، الســــــیما األطفــــــال مــــــنهم، مشــــــددین علــــــى ضــــــرورة تبنــــــي اســــــتراتیجیات منهجیــــــة 

جـــــاء ذلـــــك خـــــالل الجلســـــة االفتتاحیـــــة  رت واآلثـــــار، والتـــــي وصـــــفوها بـــــالخطیللوقـــــوف علـــــى هـــــذه التـــــداعیا

لعــــــدوان علــــــى قطــــــاع غــــــزة" تعقــــــده كلیــــــة التربیــــــة فــــــي لمــــــؤتمر علمــــــي بعنــــــوان "التــــــداعیات التربویــــــة والنفســــــیة ل

الجامعـــــة اإلســـــالمیة بغـــــزة، تســـــتمر أعمالـــــه یـــــومي الثالثـــــاء واألربعـــــاء الثـــــاني عشـــــر والثالـــــث عشـــــر مـــــن مـــــایو 

ـــــاء الجامعـــــة اإلســـــالمیة نصـــــر الـــــدین ، الجـــــاري ـــــیس مجلـــــس أمن ـــــة للمـــــؤتمر، رئ ـــــي الجلســـــة االفتتاحی وشـــــارك ف

األكـــــادیمیین، ووفـــــد تركـــــي یـــــزور الجامعـــــة، وحشـــــد مـــــن طلبـــــة كلیـــــة  المزینـــــي، إضـــــافة إلـــــى رئیســـــها وثلـــــة مـــــن

ــــة ــــیس مجلــــس أمنــــاء الجامعــــة اإلســــالمیة نصــــر ، التربی ــــة للمــــؤتمر، أكــــد رئ ــــه أمــــام الجلســــة االفتتاحی وفــــي كلمت

ـــــى تحمـــــل الصـــــدمات  ـــــار لهـــــم قـــــدرة عل ـــــنفس یرجحـــــون أن األشـــــخاص الكب ـــــي أن معظـــــم علمـــــاء ال الـــــدین المزین

ألن تلــــــك الصــــــدمات تتــــــرك فــــــي نفوســــــهم آثــــــارًا تــــــؤثر علــــــى حیــــــاتهم وســــــلوكیاتهم  أكثــــــر مــــــن األطفــــــال، نظــــــراً 

ــــــق، والخــــــوف ــــــوتر، والقل ــــــل فــــــي االنطــــــواء، واالنعــــــزال، والتشــــــتت، والت ــــــى أن البحــــــوث  .تتمث ــــــي إل ولفــــــت المزین

المقدمـــــة للمـــــؤتمر تجســـــد إرادة التحـــــدي والصـــــمود والعزیمـــــة القویـــــة، وتبـــــرز صـــــورة مـــــن صـــــور اإلبـــــداع للشـــــعب 

وشـــــــدد المزینـــــــي علـــــــى أن دور المعلـــــــم أساســـــــي فـــــــي  .ي، وتســـــــجل إنجـــــــازًا للجامعـــــــة ولكلیـــــــة التربیـــــــةالفلســـــــطین

المجتمــــــع باعتبــــــاره مربیــــــًا وقــــــدوًة قبــــــل أن یكــــــون معلمــــــًا، وأشــــــار إلــــــى ضــــــرورة توجیــــــه المربــــــي نحــــــو االهتمــــــام 

 .خالق والقیمبالعنصر التربوي المتمثل في االنضباط، والسلوك القویم، والقدوة، والمثل األعلى في األ
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وأشــــــادت بالــــــدعم الــــــذي قدمتــــــه مؤسســــــة میرســــــي المالیزیــــــا 

لرعایــــــة المــــــؤتمر، وأثنــــــت علــــــى جهــــــود إدارة الجامعــــــة فــــــي 

ـــــــد األنشـــــــطة  دعمهـــــــا المتواصـــــــل وتشـــــــجیعها المســـــــتمر بعق

ـــــي إنجـــــاح  ـــــة، وشـــــارك كـــــل مـــــن ســـــاهم ف ـــــة النوعی األكادیمی

 .فعالیات المؤتمر

ناحیتــــه، نــــوه إبــــراهیم  مــــن تــــداعیات تربویــــة ونفســــیة للعــــدوان

األســــــطل نائــــــب عمیــــــد كلیــــــة التربیــــــة بالجامعــــــة اإلســــــالمیة 

إلـــــى الهـــــدف الـــــرئیس مـــــن عقـــــد المـــــؤتمر وهـــــو تحدیـــــد أهـــــم 

ـــــــــــى غـــــــــــزة،  ـــــــــــة والنفســـــــــــیة للعـــــــــــدوان عل ـــــــــــداعیات التربوی الت

ـــــار  والوقـــــوف علـــــى اإلجـــــراءات التـــــي اتخـــــذت للحـــــد مـــــن آث

هـــــــــذه التـــــــــداعیات حتـــــــــى تســـــــــتمر عجلـــــــــة الحیـــــــــاة، ویقـــــــــوم 

واطن الفلســــــــــــــطیني بــــــــــــــأدواره المختلفــــــــــــــة للنهـــــــــــــــوض المــــــــــــــ

) بحثــــًا علمیــــًا 38وأفــــاد األســــطل بأنــــه تــــم قبــــول (.بمجتمعــــه

مــــــــن اإلنجــــــــازات المقدمــــــــة للمــــــــؤتمر، وبنــــــــاًء علیــــــــه ســــــــیتم 

ـــــــــة وتجـــــــــارب 46مناقشـــــــــة ( ـــــــــة توثیقی ـــــــــة علمی ـــــــــًا وورق ) بحث

) جلســـــــات علمیـــــــة علـــــــى مـــــــدار یـــــــومي 8میدانیـــــــة خـــــــالل (

ـــــى أن هـــــ .المـــــؤتمر ذه األبحـــــاث تغطـــــي وأشـــــار األســـــطل إل

المجــــــــاالت التــــــــي تتوافــــــــق مــــــــع محــــــــاور المــــــــؤتمر، وهــــــــي: 

ــــــة فــــــي ظــــــل الكــــــوارث  التــــــداعیات النفســــــیة، وتجــــــارب تربوی

 یات التربویـــــــة، وطـــــــرق التـــــــدخل وآفـــــــاقوالحـــــــروب، والتـــــــداع

 .المعالجة، والتداعیات االجتماعیة

ولفــــــت عمیــــــد كلیــــــة الطــــــب بالجامعــــــة  عــــــبء نفســــــي كبیــــــر
أن العــبء النفســي الــذي خلفتــه اإلســالمیة عمــر فروانــة إلــى 

الحــروب المتكــررة علــى قطــاع غــزة وأثــرت علــى كافــة شــرائح 
المجتمــع، زادت مــن حجــم المعانــاة، وبالتــالي تعاظمــت حجــم 
المســئولیة علــى كافــة المؤسســات المجتمعیــة وهــو مــا یتطلــب 
بــذل الجهــود للتخفیـــف مــن أثـــر الصــدمات التـــي تعــرض لهـــا 

 .عــــــدوان علــــــى القطــــــاعأبنــــــاء الشــــــعب الفلســــــطیني خــــــالل ال
 

 

 استجابة لحاجات المجتمع

كمـالین شـعث رئـیس الجامعـة اإلسـالمیة إلـى أن  بـدوره، نـوه 
عقــد المــؤتمر یــأتي اســتجابة لحاجــات المجتمــع، وتفــاعًال مــع 

وبــــین أن .متغیراتــــه، والســــعي نحــــو خدمتــــه وتطــــویره ورفعتــــه
العـــــدوان ســــرعة اســـــتجابة كلیـــــة التربیـــــة لعقـــــد المـــــؤتمر بعـــــد 

األخیر على القطاع یدلل على حیویة الجامعة ودینامیكیتها، 
وقدرتها على تحسـس حاجـات المجتمـع، وحرصـها علـى فهـم 
ودراســـة واســــتیعاب هـــذه الحاجــــات والهمـــوم ووضــــع الحلــــول 
 للحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أثارهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلبیة

وأوضــــــح شــــــعث أن هــــــذا المــــــؤتمر لــــــه أهمیــــــة كبیــــــرة عــــــن  
مار، وعزا األمر في ذلـك المؤتمرات التي عقدت إلعادة اإلع

ــــى أن مــــؤتمر كلیــــة التربیــــة ُیعنــــى بتــــرمیم الــــنفس وٕاعــــادة  إل
إعمارهــا مــن جانـــب، وأنــه قــائم علـــى إعــادة الصــحة النفســـیة 

وتــابع حدیثــه قــائًال: .والتربویــة للمجتمــع ورفــع الــروح المعنویــة
"من هنا تتضح أهمیـة المـؤتمر فـي معالجـة أمـر شـمولي فـي 

ـــه أن تكـــ ـــتلمس المجتمـــع، وأهمیت ـــة ت ـــدینا جامعـــات وطنی ون ل
حاجــــات المجتمــــع وتبــــذل الجهــــود وتؤهلهــــا وتتفاعــــل معهـــــا 

 .لخدمة اإلنسان والمجتمع والوطن واألمة

 آثار مدمرة للحروب
مـــن جانبهـــا، قـــدرت عمیـــد كلیـــة التربیـــة بالجامعـــة اإلســـالمیة 

فتحیـــــة اللولـــــو المشـــــاركة العلمیـــــة القیمـــــة للبـــــاحثین وأســـــاتذة 

والوزارات والمؤسسات الفلسطینیة والعربیة والدولیة الجامعات 

فــــــــي أعمــــــــال وجلســــــــات المــــــــؤتمر، التــــــــي تناولــــــــت قضــــــــایا 

وموضــــــوعات مهمــــــة تنــــــاقش التــــــداعیات التربویــــــة والنفســــــیة 

علـــى قطـــاع غـــزة، وتوثـــق للعـــالم أجمـــع هـــذه  2014لعـــدوان 

الحقبة التاریخیة المهمة في تاریخ الشعب الفلسطیني بصـورة 

وأشــارت اللولــو إلــى أن الحــروب التــي شــهدها  .تربویــة نفســیة

) سنوات أثرت على كافـة مجـاالت 8القطاع خالل أقل من (

الحیـــــاة حیـــــث دمـــــرت الشـــــجر والحجـــــر، وهـــــدمت المـــــدارس 

والمستشــــفیات، وقتلــــت النســــاء واألطفــــال والشــــیوخ، ودمــــرت 

 .المنــــــــــــــــــازل وتركــــــــــــــــــت أصــــــــــــــــــحابها لمراكــــــــــــــــــز اإلیــــــــــــــــــواء
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وتحـــــدث فروانـــــة عـــــن فكـــــرة مشـــــروع الـــــدعم النفســـــي الممـــــول مـــــن مؤسســـــة میرســـــي مالیزیـــــا، والبـــــرامج 

التــــــــي تضــــــــمنها المشــــــــروع، ومنهــــــــا: برنــــــــامج الــــــــدعم اإلرشــــــــادي فــــــــي المــــــــدراس، وبرنــــــــامج الصــــــــحة 

أن عــــــدد  وكشــــــف فروانـــــة النفســـــیة لـــــألم والطفــــــل، وبرنـــــامج الــــــدعم األســـــري فـــــي المنــــــاطق الحدودیـــــة

) مســـــــتفید، وأوضـــــــح أن دعـــــــم المشـــــــروع لهـــــــذا 9.000المســــــتفیدین مـــــــن المشـــــــروع بلـــــــغ أكثـــــــر مــــــن (

المـــــؤتمر یـــــأتي بهـــــدف دعـــــم البحـــــث العلمـــــي فـــــي اتجـــــاه إجـــــراء األبحـــــاث الموجهـــــة للصـــــحة النفســـــیة 

 .في المجتمع الفلسطیني

المصـاحب لفعالیـات وجـرى فـي ختـام الجلسـة االفتتاحیـة، افتتـاح معـرض الصـور  رافتتاح معـرض صـو 

المـــؤتمر، ویجســـد المعـــرض حجـــم المعانـــاة التـــي تعـــرض لهـــا أبنـــاء قطـــاع غـــزة خـــالل العـــدوان األخیـــر 

م علــى القطــاع، ویبــرز بــرامج إعــادة التأهیــل النفســي والتربــوي، والبــرامج الترفیهیــة التــي عقــدتها 2014

 .بیة للعدوان على القطاعالمؤسسة المجتمعیة لفئات المجتمع المختلفة للتخفیف من اآلثار السل
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 دنیـــــا الوطــــن 

 التربیـــة كلیـــة تعقـــده الـــذي" غـــزة علـــى العـــدوان بعـــد والنفســـیة التربویـــة التـــداعیات" الخـــامس التربـــوي المـــؤتمر اعمـــال ضـــمن
 وطـــرق المنـــاهج أســـتاذ" األســـتاذ محمـــود الـــدكتور األســـتاذ شـــارك مالیزیـــا، میرســـي مؤسســـة مـــن بـــدعم اإلســـالمیة بالجامعـــة
 سـیاقات فـي وانتهاكاتـه التعلـیم فـي الحـق جبـر" بعنـوان بحث في" حقوقي وباحث محامي" األستاذ حسن واألستاذ ،"التدریس
 وٕاظهـار بـالتعلیم الـدولي للقـانون الفائقـة العنایـة وابـراز بـالتعلیم الحـق لیـربط البحـث وجـاء."الدولي القانون في قراءة.. الحرب
 عــن البحــث وكشــف احــتالل، أو نزاعــات أو وجــود رغــم حتــى اســتمرارها ضــمان وكیفیــة التعلیمیــة العملیــة ســیر أهمیــة مــدى

 أثنــاء لتعلــیموا العلـم واحتــرام صـون شــأنها مــن والتـي لهــا االلتفـات الجمیــع علــى یجـب التــي واالتفاقیـات والمعاهــدات القـوانین
 عــن النــاتج الضــجیج بمخــاطر المعرفــي الــوعي إلــى الناقــة، صــالح والــدكتور عیســى، حــازم الــدكتور مــن كــل العــدوانولفت

 علـــى األشـــقر جـــابر الـــدكتور وعـــرج الثانویـــة، المرحلـــة طلبـــة لـــدى غـــزة محافظـــات علـــى العـــدوان خـــالل االحـــتالل طـــائرات
 أن ذكـره والجـدیر.مواجهتهـا وسـبل العـدوان بعـد غـزة بمحافظـات والتعلیم التربیة وزارة بمدارس العامة الثانویة طلبة مشكالت
 وضـرورة بـالحقوق التمسـك علـى والتأكیـد والتعلیم بالتربیة الحقوق أو القانون بین متناغمة بطریقة الربط استطاعا األستاذان

 .مستمر عدوان وتعاني عقود منذ احتالل تحت هي بها نعیش التي البیئة ألن بالحقوق الوعي

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/05/14/714082.html 
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 فلسطین أون الین
 

انعقدت في الجامعـة اإلسـالمیة بغـزة، الثالثـاء، أعمـال المـؤتمر التربـوي الخـامس "التـداعیات التربویـة والنفسـیة للعـدوان علـى 

  .قطــــــــــــــــاع غــــــــــــــــزة"، الــــــــــــــــذي تنظمــــــــــــــــه كلیــــــــــــــــة التربیــــــــــــــــة بالجامعــــــــــــــــة بــــــــــــــــدعم مــــــــــــــــن مؤسســــــــــــــــة میرســــــــــــــــي مالیزیــــــــــــــــا

امعـة اإلسـالمیة د. كمـالین شـعث، وعمیـد وحضر المؤتمر رئیس مجلس أمناء الجامعة د. نصر الدین المزیني، ورئیس الج

كلیة التربیة فتحیة اللولو، رئیس المؤتمر، وعمید كلیة الطب د. عمر فروانة، ونائب عمید كلیة التربیة د. إبـراهیم األسـطل، 

وأعضاء من المجلس التشریعي، ورؤساء وعمداء كلیات من جامعات القطاع، وممثلون عن مؤسسة میرسـي مالیزیـا، وعـدد 

وشــارك فــي أعمــال الجلســة االفتتاحیــة للمــؤتمر، والمعــرض المصــاحب لفعالیــات المــؤتمر وفــد .المؤسســات الفلســطینیةمــن 

أكـادیمي تركـي ضــم كـال مـن: یومــت بیسـر، ومتــین باكالسـي، وسـاهیوت دیــورن، وأیـس باسـترارزي، وأهمیــت أكیـر، وحســین 

فس یرجحـون أن األشـخاص الكبـار لهـم قـدرة علـى تحمـل وأكـد د. المزینـي أن معظـم علمـاء الـن .سیز، وحسین ویمیر دیزین

الصــدمات أكثــر مــن األطفــال، نظــرًا ألن تلــك الصــدمات تتــرك فــي نفوســهم آثــارًا تــؤثر علــى حیــاتهم وســلوكیاتهم تتمثــل فــي 

حاجـات بـدوره، نـوه د. شـعث إلـى أن عقـد المـؤتمر یـأتي اسـتجابة ل.االنطواء، واالنعزال، والتشتت، والتوتر، والقلق، والخـوف

المجتمع، وتفـاعًال مـع متغیراتـه، والسـعي نحـو خدمتـه وتطـویره ورفعتـه، وبـین أن سـرعة اسـتجابة كلیـة التربیـة لعقـد المـؤتمر 

بعد العدوان األخیر على القطاع تدلل على حیویة الجامعة ودینامیكیتها، وقدرتها على تحسس حاجات المجتمع، وحرصـها 

 .ات والهموم ووضع الحلول للحد من آثارها السلبیةعلى فهم ودراسة واستیعاب هذه الحاج

http://felesteen.ps/details/news.html 

 

حصــــاد كلیة التربیــــة   
 



 

 

  

 الجامعة اإلسالمیة
 كلــــــــیة التـــــــربیـة   

 ازات متواصـــلة...ـــواالنج

www.iugaza.edu.ps 

حصــــاد كلیة التربیــــة   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجامعة اإلسالمیة 
 كلــــــــیة التــــــربیـة

 حصاد كلیة التربیة

2014 - 2015 

www.iugaza.edu.ps 


