نشـرة جمعيــة كلنــا لفلسطيــن
كانون الثاني (يناير)  ،201٧اإلصدار ١٠ :

فلسطينية تخترع نظاما ً جديداً يحدث ثورة في عالم التعليم

في هذا االصدار:

على كرسي إلكتروني مزود بوسائل تكنولوجية ،سيجلس الطالب الفلسطيني
قريبا ،حيث سيجد أمامه الكتب وقد تحولت إلى لوح الكتروني.
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إن كان هذا حلم تسعى له المدارس حول العالم ،إال أن الطالبة آالء زايد حسين
حولته إلى حقيقة دخلت حيز التنفيذ في مدرسة بلدتها «بديا» في مدينة سلفيت
الفلسطينية.
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آالء التي تدرس التربية في عامها األخير في جامعة القدس المفتوحة ،نفذت
اختراعها هي وزميلتها شروق الشيخ وقدمته كمشروع تخرج ،حاز على تقدير
امتياز ،ونال إعجاب أساتذتها في الجامعة ،فيما فتحت مدرسة «بديا» للبنات
أبوابها أمام أالء لتطبق مشروعها.

فوز المعلمة الحروب بجائزة
المرأة العربية
فلسطين تكتسح األدب العربي في
2016

3

عبير القنيبي  ..من أفضل 50
معلما في العالم

وتبين آالء( )٢٢عاما أن اختراعها هو عبارة عن كرسي الكتروني ذكي
يحتوي على معدات الكترونية حديثة ،من بينها جهاز حاسوب متطور أدخل
فيه منهاج الصف الرابع األساسي كامال.
وأوضحت آالء أن الكرسي يتميز بوجود جهاز يقيس حرارة الطفل ،كما يوجد
به سماعات توصل األصوات بشكل أفضل للطلبة الذين يعانون من مشاكل
سمعية.
وتضم اللوحة الرقيمة أيضا على برنامج الرسام الذي يتيح للطالب الرسم عليه
خالل حصص الفراغ وحصة الفن ،وبينت آالء أن الجهاز يتضمن أيضا برامج
ذكاء تتيح للطالب حل األلغاز ،خالل خمسة دقائق إلثراء ذكائه ،كما تتضمن
برامج خاصة بحل الواجبات ،إضافة ألخرى يقدم من خاللها امتحاناته النظرية.
تقول آالء زايد «إن هذا الكرسي بديل للطالب عن الكتاب الورقي .بدأنا بتجربته
في المدارس حيث يجلس الطالب ويبدأ بالتفاعل مع أستاذه محاوال استخدام
اللوحة الرقمية التي زود بها».
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وأضافت ،أن تطبيق المشروع قد بدأ فعال في مدرسة بنات «بديا» ،وذلك بعد موافقة األستاذة المشرفة على المشروع ومدير المدرسة،
اللذين أعجبا بالفكرة وشجعاها على بدء اختبارها ،ليتم تقديمها لوزارة التعليم فيما بعد واقتراح إدخال االختراع للمدارس والبدء
باستخدامه.
وعن فكرة االختراع ،تقول آالء إنها سعت لتنفيذ مشروع متميز مختلف عن باقي مشاريع التخرج ،يكون إضافة جديدة للمجتمع
الفلسطيني.
وواجهت آالء العديد من الصعوبات ،أهمها افتقار السوق الفلسطيني لبعض المجسمات االلكترونية الحساسة والمهمة ،ما اضطرها إلى
استيرادها من أسواق خارج البالد ،إضافة لكلفة المشروع والتي زادت عن ألف دوالر.
لكن آالء تقول «سأسعى لتطويره وتحسينه ،إال أن يتم تقديمه للتربية والتعليم وخاصة أنه نال إعجاب األطفال أيضا الذين تسابقوا
لتجربته».

فوز المعلمة الحروب بجائزة المرأة العربية
فازت المعلمة حنان الحروب ،بجائزة المرأة العربية في احتفال اليوم العربي األمريكي الخامس.
وأقيم االحتفال في العاصمة األمريكية واشنطن ،وأشرفت عليه بعثة الجامعة العربية ومجلس السفراء العرب ،والذي خصص هذا العام
لتكريم المرأة العربية ،حيث قامت سفارة فلسطين في واشنطن بترشيح اسم المعلمة حنان الحروب ،إلى جانب العديد من المرشحات
من بعض الدول العربية ،واعتمد المجلس المعلمة الحروب لنيل جائزة المرأة العربية للعام .2016
وقام سفير الجامعة العربية صالح سرحان ،بتسليم الجائزة والتي هي عبارة عن درع تقديري للمعلمة الحروب.
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فلسطين تكتسح األدب العربي في 2016
جاء فوز الكاتب والقاص الفلسطيني ،مازن
معروف ،بجائزة الملتقي العربي للقصة
القصيرة في الكويت اإلثنين الماضي ،ليتوج
األدب الفلسطيني على عرش اآلداب العربية
لعام  ،2016ويؤكد حضور فلسطين في ظل
غياب شبه كامل للقضية الفلسطينية عن المشهد
السياسي العربي والعالمي.
وفضال عن معروف ،فاز الفلسطيني يحيي يخلف
في فئة أفضل رواية منشورة في جائزة ‹كتارا›
للرواية العربية في قطر ،يوم  13تشرين األول/
أكتوبر الماضي.
هذا وكان الشاعر غسان زقطان قد فاز بجائزة محمود درويش لإلبداع ،التي تقام في األردن ،والتي أعلنت يوم  5آذار/مارس
.2016
وسبقهم فوز الروائي الفلسطيني ،ربعي المدهون ،بجائزة البوكر العربية في اإلمارات ،التي أعلنت في  12كانون الثاني/يناير
الماضي.

عبير القنيبي  ..من أفضل  50معلما في العالم
أعلنت مؤسسة «فاركي فاونديشن» عن أسماء خمسين معلما الخمسين كمعلمة فلسطينية وحيدة في فئة المتأهلين لنيل
ومعلمة الذين تأهلوا لنيل جائزة أفضل معلم على مستوى الجائزة البالغ قيمتها مليون دوالر.
العالم ،والتي تعتبر أعلى جائزة على مستوى العالم تختص
في التعليم .حيث جاء اسم المعلمة الفلسطينية عبير القنيبي وتم تصميم وإنشاء جائزة المعلم العالمية الختيار معلم
كواحدة من أفضل خمسين معلما على مستوى العالم ،استثنائي قدم مساهمة بارزة في مهنة التعليم ،فضال عن
ومرشحة للتنافس على المراكز األولى ضمن مسابقة أفضل تسليط الضوء على الدور الهام الذي يلعبه المعلمون في
معلم في العالم للعام .2017
المجتمع من خالل الكشف عن اآلالف من قصص األبطال
التي حولت وأثرت في حياة الشباب ،أمال في الحصول على
وجاء اسم المعلمة عبير القنيبي ،وهي احدى معلمات مدرسة جائزة إحياء األعمال االستثنائية لمالييــن من المعلمين في
وداد ناصر الدين الثانوية في محافظة الخليل ،ضمن األسماء جميع أنحاء العالم.
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نشأت عبير القنيبني في مجتمع يفضل زواج المرأة على
تعليمها .تزوجت في سن مبكر ولكن مع ذلك استمرت في
رحلة التعليم والحصول على درجة البكالوريوس في العلوم
الرياضية.
وكان لديها دافع دائم لتصبح معلمة متأثرة بمعلميها السابقين،
والذين ساعدوها ودفعوها للتقدم نحو هدفها ،وهو وضع رؤى
ونظريات تربوية جديدة لمواكبة التقدم في مجال التكنولوجيا.
وتستند هذه الرؤى على التعاون وتبادل ومشاركة األفكار
المبتكرة واإلبداعية ،كما أنها ساهمت في خلق مجموعات
داعمة وإيجابية حول التعلم بمبادرتها «مقهى الرياضيات»،
التي تهدف إلى خلق أجواء تفاعلية للتعلم شبيهة باألجواء
التفاعلية في المقهى.

على الحفـاظ على هذا الزخم فيما نواصل مسيرتنا إلعـادة
أتمت المعلمة عبير القنيبي الدراسات العليا وركزت على المعلمين إلى مواقعهم وحقوقهـم باعتبارها واحدة من أكثر
وضع نماذج جيدة للطلبة ،وحصلت على المرتبة الرابعة المهن احتراما في المجتمع والعالم».
في معرض «إنتل-أي سي أي اف» الذي عقد في الواليات
المتحدة األمريكية عام  2012عن دورها في اإلشراف على وفي هذا اإلطار يقول األمين العام لألمم المتحدة السيد بان
مشروع «الكوكب الباكي» :كانت هذه هي الجائزة األولى كي مون« :إنني أعتبر أساتذتي من بين أكثر الشخصيات
التي تفوز فيها فلسطين في هذا المعرض .كما أنها حرصت تأثيرا في حياتي .المعلمون مؤتمنون على رعاية إمكانات
على تعزيز العالقات المحلية والدولية ،من خالل عقد الشباب ومساعدتهم على أن يكونوا أفرادا منتجين ومسؤولين
اجتماعات «سكايب» مع الطالب من مختلف المدارس في في المجتمع».
جميع أنحاء فلسطين ،والواليات المتحدة األمريكية والمملكة
العربية السعودية .وفي العام  ،2012حصلت على الميدالية مــن الصعــب أن نقلل مــن قيمــة المعلمــون الخمســون
الفضية لالبتكار واإلبداع من قبل رئيس دولة فلسطين محمود الذين تــم اختيــارهم تم تحكيــم طلباتهــم من قبــل لجنــة
الجائــزة وسيتــم اإلعــالن عـــــن العشــرة األوائــل فــي
عباس.
شهــر شبــاط .2017
تم اختيار أفضل خمسين معلما من بين أكثر من عشرين ألف
طلب ترشيح مقدمة من مائة وتسعة وسبعين دولة من مختلف وبعـد ذلك سيتم اختيار الفائز مـن العشرة األوائل من
أنحاء العالم .وسيتم اإلعالن عن الفائز في منتدى التعليم قبــل األكاديمية لجائزة المعلم العالمية .سيتم دعوة جميع
المرشحيــن العشرة إلى دبـي لحضور احتفالية اإلعالن
والمهارات العالمية في دبي يوم األحد  19اذار .2017
خالل فعاليات منتدى التعليم والمهارات العالمية ()GESF
يقول سني فاركي ،مؤسس مؤسسة فاركي« :لقد سعدنا جدا يوم األحد  19اذار من العام المقبل حيث سيتم اإلعالن عن
بالدعم الهائل لجائزة المعلم العالمية هذا العام .ونحن عازمون الفائز على الهواء مباشرة.
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جمعية كلنا لفلسطين
مبنى جامعة طالل أبوغزاله ،الشميساني ـ شارع عبدالرحيم الواكد ـ عمارة رقم 45
هاتف)+962- ٦( 5100250 :
All For Palestine

| Email: info@all4palestine.org
all4palestine.org

تم إعداد هذه النشرة من قبل جمعية كلنا لفلسطين

مبادرة كلنا لفلسطين:
هي إحدى المبادرات النوعيّة لسعادة الدكتور طالل أبوغزاله ،الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة طالل أبوغزاله ،وسعادة الدكتور صبري
صيدم ،وزير التربيّة والتعليم العالي الفلسطيني ،تأسّست بتاريخ  17أيلول/سبتمبر  2011في العاصمة الفرنسيّة باريس – والتي ت ّم تسجيلها الحقا ً
في ع ّمان -كجمعيّة غير ربحيّة وغير سياسيّة ،تهدف إلى إلقاء الضوء على التأثير الذي أحدثه الفلسطينيون في الحضارة اإلنسانيّة .وتعمل على
توثيق وإبراز أسماء نخبة من األعالم الفلسطينيين نسا ًء ورجاالً حول العالم ممن ساهموا بصورة أساسية ،في التطور العلمي والثقافي واالقتصادي
للبشرية .يمكن تصفّح الموقع الخاص بالمبادرة من خالل الرّابط التّاليhttp://www.all4palestine.org :
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