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للتطویر التربوي والثقافي هي مؤسسة فلسطینیة غیر حكومیة تأسست لتوفیر تدابیر وفرص تمكین وبناء قدرات " أفكار"
عملت المؤسسة، منذ . لمواجهة التحدیات المتزایدة واحتیاجات التعلیم والثقافة في المجتمع الفلسطینيللفئات الطالبیة 

  : إنشائها، على ركیزتین أساسیتین
 تمكین الطلبة من خالل تزویدهم  بمفاهیم وقیم حقوق اإلنسان والدیمقراطیة والحكم الرشید. 
  مدراء مدارس ومراكز ثقافیة ومرشدین ومعلمین وأعضاء (بناء قدرات أفراد المؤسسات الثقافیة والتعلیمیة

لتعزیز بیئة آمنة وخالقة للحفاظ على الموروث الثقافي والتعلیمي وتطویره لتامین التواصل ما ) مجالس اإلدارة
 .  بین فلسطین والعالم

األكادیمیین والمعلمین والمثقفین والمحامین وناشطین في حقوق  مجلس إداري متخصص من" أفكار"یشرف على 
  .اإلنسان ولدیهم الكفاءة والخبرة في التأثیر والتغییر اإلیجابي في السیاسات وصنع القرار في المجاالت الخاصة بهم

  .في المجتمعیدیر مؤسسة أفكار أیضا طاقم تنفیذي یتصف بالمثابرة، والحماسة، ومصمم على أن یكون دعاة تغییر 

 - :على مرحلتین من أصل ثالث مراحل 2012تنفذ أفكار مسابقة منتدى الحوار الفلسطیني للعام  
  محافظات فلسطینیة  5مدرسة حكومیة وخاصة موزعین على  50 ):المرحلة التمهیدیة(المرحلة األولى

   :)قلقیلیة، نابلس، سلفیت، رام اهللا، وبیت لحم(
 20  مركز تطویر المؤسسات األهلیة مدرسة حكومیة بتمویل من)NDC ( محافظات  3موزعین على

 ).قلقیلیة ، نابلس، وسلفیت(فلسطینیة 
 18  محافظات فلسطینیة  3مدرسة حكومیة بتمویل من مؤسسة روزا لوكسمبورغ األلمانیة موزعین على

  ).قلقیلیة، سلفیت، ورام اهللا(
 12 رام اهللا وبیت لحم(على محافظتي  زعینالقدس مو / مدرسة خاصة بتمویل من البعثة البابویة.( 
  مدارس حكومیة بتمویل من مؤسسة روزا لوكسمبورغ األلمانیة  5 ):مرحلة التنفیذ الذاتي(المرحلة الثانیة

 ).قلقیلیة وسلفیت(موزعین على محافظتي 

 

 

  Our Profile                                                            ؟من نحن



Tel: 02 298 73 15 * Fax: 02 298 73 15 * Cell: 0599778212  
                                                  E-mail: info@afkar.ps/ * Web site: www.afkar.ps 

  
 
 
 

3 

  
  

أفكار أن قطاعي التربیة والثقافة متغیران رئیسیان إلحداث التغیر الشامل في المجتمعات حیث یشكالن خارطة تفترض 
حدى الوسائل الناجحة لمحاربة البطالة، والمفتاح للتقدم التكنولوجي والعلمي،  ٕ الطریق للنمو واالزدهار االقتصادي وا

. یة والحقوقیة إلفراد المجتمع وكذلك االنفتاح على الثقافات العالمیةومرتكزان للعدالة االجتماعیة وترسیخ المفاهیم المدن
ً علیه، تؤمن المؤسسة بقدرة تلك األعمدة على تطویر التنمیة إلفراد المجتمع وتدعمهم في بحثهم الحثیث لمجتمع  وبناء

  .أكثر عدال ومساواة

ومنذ مجيء السلطة الفلسطینیة، دأبت الوزارات المعنیة، إضافة إلى العدید من المؤسسات غیر الحكومیة التي تبنت 
التطویر التربوي والثقافي رسالة لنشاتها، في تطویر قطاعي التربیة والثقافة، وقد شكل المنهاج الفلسطیني الجدید وبناء 

وقد الحظنا أیضا االنجازات التي تمت على صعید تبني . ذین الصعیدینالمؤسسات الثقافیة أهم تجلیات العمل على ه
العدید من البرامج واألسالیب والوسائل في المنهاج الفلسطیني لكي یستطیع أن یواكب التطورات العالمیة والعلمیة ویساهم 

تم تطویر العدید من البني ومن جهة ثانیة، . في بناء دولة فلسطینیة حدیثة تضمن الكرامة والحقوق لجمیع المواطنین
  . التحتیة للمؤسسات التربویة والمراكز الثقافیة بعد اإلهمال الكبیر الذي خلفه االحتالل اإلسرائیلي على هذین القطاعین

إال أن الواقع المریر الذي عایشه المجتمع الفلسطیني في زمن االحتالل المباشر من سیاسات التجهیل وتقویض العملیة  
ومؤسساتها واإلهمال المتعمد لبناء وتطویر البنیة التحتیة ومنع تطویر المناهج ترك أثره السلبي على الواقع التعلیمیة 

إال أننا، وبعد الجهود الكبیرة في مجال تطویر هذین القطاعین، ما زلنا نعیش حالة التأزم . التعلیمي والتربوي والثقافي
التطورات المتسارعة، وكذلك االنسجام مع المفاهیم المدنیة والثقافیة  على صعید عجزه عن تنفیذ تلك السیاسات ومالحقة

لماذا كانت : والقیمیة من جهة ثانیة، قوضت أمال النجاح والتقدم في أوساط قادة المجتمع والتغیر مما ولد السؤال التالي
تمنعه من الحصول على أفضل دائما العقبات اكبر من الحل؟ ما زالت المعیقات جاثمة على كاهل المجتمع الفلسطیني 

نوعیة تعلم واحتضان التطور المعرفي والثقافي ومواكبة األسالیب والوسائل الجدیدة في آلیات التعلم والتمتع ببیئة سلیمة 
خالقة قادرة على توفیر الفرص إلحداث التغیر االیجابي، فكانت نتیجة هذه الحالة المزریة منع األطراف المعنیة من 

إضافة إلى أن كثیرا من الناس . رات الفكریة العلیا وممارسة القیم اإلنسانیة والمدنیة في جمیع مرافق الحیاةامتالك المها
ما زالوا هامشیین أو مهمشین غیر قادرین على الحصول على حقوقهم المدنیة والسیاسیة، متلقین لحقوق تعطى أو 

 . تفرض من قبل اآلخرین

  

  

  

  Statement of Purpose                               لماذا أفكار؟   
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مبررات ملحة لوجودها ویضفي علیها التمیز والتفرد في نوعیة برامجها وخدماتها  تتمتع أفكار بعدة محاور نراها
  :وتتلخص فیما یلي

  للتطویر التربوي والثقافي األولى في المؤسسات غیر الحكومیة التي تمزج ما بین التربیة والثقافة في " أفكار"تعتبر مؤسسة
تكاملیین إلحداث التغییر االیجابي في أنماط السلوك والتفكیر صیاغة إستراتیجیتها، وتعتبر تطویرهما عنصرین جوهریین 
تعتقد مؤسسة أفكار أن جوهر التنمیة البشریة إلفراد المؤسسة . السائدة في أوساط المؤسسات الثقافیة والتربویة في فلسطین

نیة بحیث یتم التطویر بالمسارین التعلیمیة والثقافیة یكمن في التداخل ما بین التربیة والتعلیم من جهة والثقافة من جهة ثا
 .بشكل تكاملي ومتداخل

  ترتكز أفكار في رؤیتها على خلق بؤر تربویة وثقافیة توفر نوعیة تعلیم وتربیة سلیمة  قادرة على مواكبة المستجدات
ع بحقوقه التكنولوجیة والمعرفیة من جهة، وتتفاعل مع منظومة قیمیة تراعي ثقافات مختلفة تعزز اإلنسان ككیان یتمت

 . ویراعي واجباته تجاه اآلخرین والمجتمع

   تركز أفكار على تنمیة قدرات الفئات الشابة وذلك من خالل تعریضهم ألنشطة وبرامج تساهم في إكسابهم الخبرات
الضروریة لیكونوا قادة مؤهلین یتمتعون بآفاق ومهارات عالیة وكذلك توفیر محیط مالئم الكتشاف رؤى تلك الفئة لتطویر 

 .أیضا مع حاجات المجتمع المحليحاجاتهم ضمن سیاق ینسجم مع تطورهم  وال یتعارض 

  مبادرة أخرى جدیرة بالمالحظة یمكن إضافتها إلى مزایا أفكار، وهي من المبادرات الرائدة أیضا في فلسطین، فأفكار تسعى
لتحسین التكامل واالندماج وكسر العزلة المفروضة على المؤسسات الثقافیة مع المجتمع المحلي، إما حبا أو طواعیة، عن 

شراك الفئات الشابة للتفاعل والتواصل ما بین المؤسسات التربویة والثقافیة وما بین مؤسسات المجتمع المحلي طریق إ
  .تهدف هذه المبادرة إلى إعادة توزیع األدوار للمتغیرات الرئیسة التي تؤثر على بناء األفراد في المجتمع. المختلفة
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 مقتنعة فالمؤسسةوعلى هذا األساس . االشتراكیة الدیمقراطیة بمبادئمؤسسة روزا لوكسمبورغ هي مؤسسة ألمانیة تلتزم 
ذاما عملوا معا  إذاأهدافهم  إلىأن أیا كانوا یستطیعون الوصول  ٕ من كافة فئات الناس بغض  –ما تمكن كل فرد  وا

  .من المساهمة بفاعلیة - النظر عن اختالفاتهم

ترتبط المؤسسة بحزب الیسار األلماني ، في حین تعمل بشكل مستقل عنه، وتتلقى تمویلها وفقا لنسبة تمثیل الحزب في 
 - حزب الیسار –تقدمیة ونجاحها في تشكیل الحزب الجدید ال هذا ونتیجة لجهود التوحید ألحزاب ألمانیة. البرلمان

  . على المستوى الدولي وتأسیس مكاتب جدیدة للمؤسسة عملهاطور تأن  استطاعت روزا

عن التعاون مع الجهات ذات العالقة في  لؤو والمس  ،في رام اهللا اإلقلیميتم افتتاح رسمي لمكتب روزا لوكسمبورغ 
  .مصرفلسطین، األردن، لبنان و 

للتعاون مع المؤسسات التقدمیة الدیمقراطیة والتي تعمل ألجل تنمیة فلسطینیة تخدم متطلبات  روزا سعىتفي فلسطین، 
تقدیم معلومات عن  إلىعمد تكمؤسسة ترتبط بشبكة دولیة مع المؤسسات والجهات التقدمیة،  روزاو . الشعب الفلسطیني

ؤمن بأن هذا التفاعل التبادلي ت. یّسر تبادل الوفود من والى ألمانیاتما و الخارج، ك إلىفي فلسطین  اإلنسانیة األوضاع
ب بدورها تفّهم للظروف المختلفة في كال البلدین طد التعاون ویشّكل سیاسات واستراتیجیات مالئمة، تتطّل ّ ألمانیا : یو

  .وفلسطین

  
  

  

  

مؤسسة أفكار للتطویر التربوي والثقافي برنامج تنمیة قدرات القیادات  تنفذ ،من اجل المساهمة في تغییر ثقافة الحوار
  "منتدى الحوار الفلسطیني" مشروع مسابقةالشابة في المؤسسات التربویة والثقافیة وذلك عن طریق إطالق 

مؤسسة روزا  بدعم من قلقیلیة، سلفیت ورام اهللامحافظات  مقسمة على  رسةمد) 18(یتم تنفیذ هذا المشروع باستهداف 
 على وسریعاً  أن یعمم الحقاً  نأمل. 2012/2013 األولوالفصل  2011/2012 الثانيالفصل في  لوكسیمبیرج األلمانیة

ومن ثم الوصول إلى مختلف طلبة الجامعات الفلسطینیة، وكذلك القیادات الشابة في  وغزة مدارس الضفة والقدس جمیع
  .واألهداف المرجوة منه المشروعلذا، نقدم لكم هذه الورقة التي توضح طبیعة . المؤسسات المجتمعیة

 
 

  Rosa Luxemburg Foundation                         مؤسسة روزا لوكسمبرج

  مسابقة منتدى الحوار الفلسطیني

Palestinian Debate Forum Contest (PDFC)  
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 :ماهیة البرنامج 
o الحادي عشر في المدارس المختلفة و  الصفین العاشر یقوم البرنامج في المرحلة األولى على فكرة استهداف طلبة

 ). ب(و) أ(طلبة موزعین على مجموعتین ) 6(حیث یتم تمثیلهم بمشاركة 
o  لمنسقي المدارس المستهدفة على محاور التفكیر الناقد ومهارات االتصال ) ساعة تدریبیة 32(تعطى دورة تدریبیة

 .والتواصل والمهارات اإلداریة
o نتدبین حول ماهیة الحوار، وأهمیته، والقواعد العامة للحوار، واألهداف تعطى ورشة عمل لجمیع الطلبة الم

 .المرجوة من هذا النشاط
o  یقوم المشاركون بالتصویت على مواضیع في نهایة الورشة من الئحة یقترحها الطلبة لتناسب اهتماماتهم

نسانیة قرارات حكومیة، مشاریع قرارات، ظواهر اجتماعیة، قضایا حقوقیة .  (وأولویاتهم ٕ  ..)وا
o  احدهما بالدالئل والبراهین وتحاور المدرسة المتنافسة التي تبنت  )المجموعة أ(تتبنى كل مدرسة موضوعین تدعم

الدور المعارض  )المجموعة ب(وفي الموضوع الثاني، تلعب المدرسة . موقفا معارضا باألدلة والبراهین أیضا
 .وهكذا یتم األمر مع بقیة المدارس. مدرسة المتنافسة بالتأییدمدعمة نفسها باألدلة والبراهین وتقف أمامها ال

o  یتم تعیین لجنة مختصة من الحكام تشرف وتقیم أداء الطلبة أثناء جلسات الحوار وتضع عالمات ألداء
 .المشاركین حسب معاییر الحوار التي تم تغطیتها في ورشة العمل

o كن المدارس التي تحصل على أعلى ثالثة معدالت بغض یتم التنافس ما بین مدارس المحافظات فیما بینهم ل
 . النظر من أیة محافظة من الثالث المستهدفة، سیتم احتساب الفائز األول والثاني والثالث

o منهجیة  تحصل المدارس الثالث على جوائز نقدیة یخصص جزء منه للطلبة والجزء األخر لتنفیذ نشاطات ال
 .المذكورة أو في المخیمات الصیفیة في مواقع المدارس المستهدفة لطلبة الصف الحادي عشر في المدارس

o ة عضو في منتدى الحوار الفلسطیني/ة مشارك/یصبح كل طالب . 
o یتم ترشیح أعضاء المنتدى للمشاركة في حوارات مع مؤسسات تربویة وثقافیة عربیة وأجنبیة. 
o  نهایة المرحلة األولى من المشروعتقوم مؤسسة أفكار بتصویر جمیع المسابقات والحفل الختامي في. 

  

 رسالة البرنامج 

ال یمكن الحدیث عن تنمیة بشریة بمفهومها الشامل دون التعرض لتنمیة قدرات ومهارات القیادات الشابة وتمكینهم 
هو مقدار فالمعاییر السائدة لهذه الثقافة . لیكونوا أدوات لتغییر بعض األنماط السلوكیة في حیاتهم وخاصة ثقافة الحوار

قصاء األخر عن طریق المماحكة والمناكفة والصوت العالي والشخصنة في طرح األفكار وعدم اللجوء إلى  ٕ تهمیش وا
  .الموضوعیة العلمیة



Tel: 02 298 73 15 * Fax: 02 298 73 15 * Cell: 0599778212  
                                                  E-mail: info@afkar.ps/ * Web site: www.afkar.ps 

  
 
 
 

7 

تأسیسا على ما سبق، إن تعریض القیادات الشابة في المدارس والمؤسسات المجتمعیة لثقافة جدیدة في الحوار مبنیة 
ى معلومات محكمة واحترام القیم اإلنسانیة والقواعد األساسیة للحوار في التعامل مع على أسس علمیة ومستندة إل

اإلنسان األخر سینعكس حتما بشكل ایجابي في السیاسات التنمویة مع األخذ بعین االعتبار بان إحداث التغیر ال یمكن 
  .له أن یتحقق دون العمل في تنمیة تلك القیادات باعتبارها مشروع الغد

  لمشروعف اأهدا 
 وتطبیقها في األنشطة  رفع مستوى المهارات الفكریة العلیا للمتسابقین. 
  لتعزیز واثبات وجهات النظر، وكذلك مطالبة األخر بتبني ...) انترنت الخ / مكتبة (استخدام المصادر المتاحة

 .نفس سیاسة اإلثبات
  واالرتقاء بها وتحویلها إلى فعل ایجابي تعریض المشارك لألسس الصحیحة الكتساب المعارف وكیفیة تطویرها

 .مؤثر
 أن یتعلم المشارك التفكیر تحت الضغط وفي زمن محدد. 
 تطبیق مبدأ العمل ضمن فریق بدال من الفردیة السائدة. 
 تعزیز مفهوم األخذ والعطاء واختبار األفكار ونقدها ایجابیا كضرورة للنهج الدیمقراطي. 
 لمجتمع والمفاهیم اإلنسانیة والمدنیة والدیمقراطیة وكیفیة التعاطي بطرق حضاریة تعریض القیادات الشابة لقضایا ا

 .مع تلك المسائل ومن ثم إیجاد الحلول العملیة
  المساهمة في زیادة النسبة لتلك الفئة التي تحول المعلومات إلى معرفة للوصول إلى حجم مناسب لتحقیق التنمیة

  .المستدامة والشاملة
 

  :عمبررات المشرو  

إلى تعریض القیادات الشابة في المدارس والمؤسسات المجتمعیة لثقافة مختلفة  مشروع منتدى الحوار الفلسطینيیهدف 
في الحوار مبنیة على أسس علمیة ومستندة إلى معلومات محكمة واحترام القیم اإلنسانیة والقواعد األساسیة للحوار في 

األخذ بعین االعتبار بان إحداث التعامل مع اإلنسان األخر مما ینعكس حتما بشكل ایجابي في السیاسات التنمویة مع 
یمكن الحدیث عن  حیث انه ال التغیر ال یمكن له أن یتحقق دون العمل في تنمیة تلك القیادات باعتبارها مشروع الغد

تنمیة بشریة بمفهومها الشامل دون التعرض لتنمیة قدرات ومهارات القیادات الشابة وتمكینهم لیكونوا أدوات لتغییر بعض 
قصاء األخر عن  :سلوكیة في حیاتهم وخاصة ثقافة الحواراألنماط ال ٕ فالمعاییر السائدة لهذه الثقافة هو مقدار تهمیش وا

حیث نرى  طریق المماحكة والمناكفة والصوت العالي والشخصنة في طرح األفكار وعدم اللجوء إلى الموضوعیة العلمیة
التعامل تعكس حالة من ثقافة حوار بعیدة إلى حد ما من وحتى جامعاتنا سلوكیات وأنماط من ولألسف في مدارسنا، 

  .االحترام المتبادل وتفتقر إلى استخدام أدوات التفكیر المنطقي والفردیة كمبدأ تعلیمي هو السائد بدل العمل ضمن فریق
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رقام علمیة ومن الجدیر ذكره هنا أیضا، بان الحوار السائد في مدارسنا ال یستند بشكل رئیسي إلى مصادر ومراجع وأ
مما یعطي مجاال لهیمنة المزاج واالرتجالیة في التعامل مع المواضیع والقضایا، بدال من التفكیر الناقد والتحلیلي، وهذا 
بحد ذاته، ال یوفر أدوات نوعیة الكتساب المهارات ونوعیة تعلیم لتساهم في مشاركة المجتمع الفلسطیني بالتنمیة المحلیة 

  . ال بل والعالمیة

خالل المعاینة الدقیقة لمستوى استخدام المصادر المتاحة، فإننا نرى بان المكتبة أو أي مصدر معلومات مثل  من
االنترنت والمقابالت واالستمارات، الخ ال تشكل العمود الفقري في عملیة المحاججة واثبات وجهات النظر مما یولد نقاشا 

هذه الحالة من التعلم التي تساعد . ا جدا إلى التعصب والغوغائیةوحوار سطحیا بعیدا عن الموضوعیة والعلمیة وقریب
إطالقا إلى تعریض الطلبة إلى األسس الصحیحة الكتساب المعارف وكیفیة تطویرها واالرتقاء بها ومن ثم تحویلها إلى 

  .فعل ایجابي مؤثر

علو الصوت وتوسیع الفجوة  ومن جهة ثانیة، ساهمت بعض الفضائیات في إذكاء ثقافة حوار فضفاضة تعتمد على 
بین المتناظرین والعمل على إقصاء الطرف األخر وما یزید الطین بلة بان هؤالء المتناظرین مسحوبون على النخبة 

  . الثقافیة في المجتمعات العربیة والتي من المفترض أن تشكل نموذجا حضاریا یعكس تجلیاته على سلوكیات األفراد

لقة عكست نفسها في الشارع والبیت والمدرسة الفلسطینیة وخلقت جیل من الصعب علیه هذه الحالة الضیقة والمنغ
  . تقبل التعددیة في أطیاف المجتمع أو أن یتم توجیه نقد لسلوكیاته، وبالتالي ینغلق على ذاته

  
على ذلك اإلنسان الذي ال یستطیع أن یدافع عن نفسه في  بمنطق القوة، فانه من العار أیضاً  إذا كان من العار إلنسان ال یستطیع الدفاع عن نفسه إال"

   أرسطو"  الحوار بقوة المنطق
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o  قواعد ومقترحات للحواربعض !!!! 

 تجنب استخدام كلمة أبدا 

 تجنب استخدام كلمة دائما 

  آنت على خطأ(امتنع عن القول( 

  فكرتك غیر صحیحة( تستطیع أن تقول( 

 ال تعارض حقائق واضحة 

  ولیس الشخصانتقد الفكرة 

  معظم(بدال من ) كثیر(استخدم( 

 تجنب المبالغة 

  كثیر(بدال من ) بعض(استخدم( 

  تعطي فرصة لالستثناء) عادة(استخدم كلمة 

  اقتبس مصادر وأرقام 

  استند على مصادر ومراجع 

 إذا كانت الفكرة وجھة نظر، اعترف 

 ال تقدم وجھات النظر على أنھا حقیقة. 

 الموافقة ابتسم بدون سخریة عن عدم 

 عزز االیجابیات أثناء المناظرة 

 لست بحاجة أن تفوز بكل معركة لتربح الحرب 

  تنازل عن النقاط الثانویة والضعیفة 

 تجنب المشاحنة، الشجار، الصراخ 

 راقب لھجتك 

 ال تفوز بمناظرة وتخسر صدیق 

  ال تنسى انك فقط تناظر 
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  أسئلة الجمهور

  

  

  

  

 
 مؤیدة

AFFIRMATIVE 

 
 معارضة

NEGATIVE 
 

 
 بناءة  

CONSTRUCTIVE  

 
 بناءة  

CONSTRUCTIVE  
  
 الرد  

REBUTTAL 
 الرد  

REBUTTAL 
 

 مداخالت بناءة  
CONSTRUCTIVE SPEECH 
 

الوقت  رقم المداخلة
 المحدد

الوقت  
 المحدد

 رقم المداخلة

ة /المتسابق 5 1
ى/األول  

5 2 

ة /المتسابق 5  3
ة/الثاني  

5 4 

ة /المتسابق 5  5
ة/الثالث  

5 6 

 
  الردمداخالت   

REBUTTAL SPEECH  
 

الوقت  رقم المداخلة
 المحدد

الوقت  
 المحدد

 رقم المداخلة

ة /المتسابق 3 8
ى/األول  

3 7 

ة /المتسابق 3 10
ة/الثاني  

3 9 

ة /المتسابق 3 12
ة/الثالث  

3 11 

 نقاش مفتوح مع الجمھور

  تفاصیل المسابقة

 المحدد تتوزیع األدوار والوق
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 للتطویر التربوي والثقافي أفكارمؤسسة 
  2012مسابقة منتدى الحوار الفلسطیني 

قلقیلیة، سلفیت ورام هللا مدارس   
 األلمانیة مؤسسة روزا لوكسیمبیرجبدعم من 

 ) 1(جلسة رقم / میة یالورقة التقی
 الثانویة **** مدرسة  اسم المدرسة

                    
 مالحظات المنھجیة

   5 5 یبني ویقدم المداخلة بمنطق  1
   10 10 بتسلسل وترابط ووضوح األفكاریقدم  2
   10 10 المتنوعة ذات العالقةوالبراھین والمصادر  األدلة وظفی 3

              
   20 20 وجاھزیة الردالقدرة على التحلیل والنقد  4
   20 20 وجلب اإلنتباه واإلقناع التأثیرالقدرة على  5
   5 5 واستثمار الوقت إدارةالقدرة على  6
   5 5 في عرض األفكار الفریقعمل تكامل  7

   75 75 المجموع
                    

   األسلوب
   15 15 وتدوین المالحظات اإلصغاءمھارة  8
   5 5 بشكل مالئم الوسائلیوظف  9

 5 5  یوظف اللغة بوضوح وبساطة 10
              

   25 25 المجموع  

        
   100 100  المجموع الكلي

 میةیالورقة التقی
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  األحد  الیوم

  2012-5-13  التاریخ

  قلقیلیة /مدیریة التربیة والتعلیم  المكان

میسر 
  الجلسة

  ناصر مطر. أ
  ومدیر مؤسسة نفس للتمكین  مدیر اإلشراف التربوي في مدارس وكالة الغوث

  الحكام
  

  حذیفة جالمنة. أ
  فلسطین إلھام برنامج مدیر

  
  

  وفاء عبد الرحمن. أ
  مدیر عام مؤسسة فلسطینیات

  

  عبد السالم خداش. أ
  البرامج في مؤسسة تامر مدیر

  
 ترحیبیةكلمة 

  للتطویر التربوي والثقافي مؤسسة أفكار
 

 معارضة) ب(مدرسة  مؤیدة) أ(مدرسة   الوقت  موضوع المناظرة  رقم الفعالیة
 

  
  

1 
 
 

  أن التعلیم عن بعد نظام تعلمي ناجح
10:30 – 9:30 

  بنات أبو علي إیاد الثانویة  ذكور كفر زیباد الثانویة

 

 10:40 – 11:40  نوعیة للتعلم خارج المدرسةأن الدروس الخصوصیة إضافة   2
  ذكور كفر زیباد الثانویة بنات حبلة الثانویة

  

3 
  أن الكوتا النسائیة تساھم في تطویر النظرة المجتمعیة تجاه مشاركة المرأة

12:50 – 11:50 
  ذكور سرطة الثانویة  بنات دیر استیا الثانویة

  
  13:30 –13:00  شھادات تقدیرإعالن النتائج النصفیة وتوزیع   4

  التنفیذ الذاتي – يبرنامج مسابقة منتدى الحوار الفلسطین

  قلقیلیة وسلفیتمدارس 

2012 ثانيالفصل ال  
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  محافظة سلفیت/ أسماء المدارس المشاركة

ذكور سرطة 
 بنات حبلة الثانویة بنات دیر أستیا الثانویة  الثانویة 

بنات أبو علي إیاد 
 الثانویة

كفر زیباد الثانویة 
  المختلطة

 ضمن مرحلة التنفیذ الذاتي المنسقون المشاركون

  ھشام شناعة.أ سناء شریم الخطیب نھى رایة عادل  سھى الخفش 

 ضمن مرحلة التنفیذ الذاتي أسماء الطلبة المشاركین

 غیداء جعیدي  براءة الشاعر عریب دعاس أسامة طھ
 

  عودة براء
 

 ندى نزال  أسیل عودة اخالص قوقش محمد صرصور
 

  جعفر هالل
 

 یحیى غنام دانا دعباس أریج عودة   رزان عوض أحمد صرصور

---- ---- ---- ---- 
  الملك جابرعبد 

  

---- ---- ---- ---- 
  شتیويماجد 

  

  معتصم مدلل ---- ---- ---- ----
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  األربعاء  الیوم

  2012-5-16  التاریخ

   قلقیلیة/ مدیریة التربیة والتعلیم  المكان

  میسر الجلسة
  مطر أبوناصر. أ

  ومدیر مؤسسة نفس للتمكین  التربوي في مدارس وكالة الغوث مدیر اإلشراف

  الحكام
  

  حذیفة جالمنة. أ
  فلسطین إلھام برنامج مدیر

  
  

  وفاء عبد الرحمن. أ
  مدیر عام مؤسسة فلسطینیات

  

  عبد السالم خداش. أ
  البرامج في مؤسسة تامر مدیر

  
 كلمة ترحیبیة

  للتطویر التربوي والثقافي مؤسسة أفكار
 

 معارضة) ب(مدرسة  مؤیدة) أ(مدرسة   الوقت  موضوع المناظرة  رقم الفعالیة
 

  
  

1 
 
 

  أن التعلیم عن بعد نظام تعلمي ناجح
10:30 – 9:30 

  بنات جیوس الثانویة  ذكور حبلة الثانویة

 

 10:40 – 11:40  فعالة أداة تواصلأن الفیسبوك   2
 بنات كفر ثلث الثانویة ذكور عزون الثانویة

  

3 
  أن حق المرأة في العمل مشروع

12:50 – 11:50 
  ذكور جیت الثانویة  بنات كفر قدوم الثانویة

  
4  

  
  13:30 –13:00  إعالن النتائج النصفیة 

  

   يبرنامج مسابقة منتدى الحوار الفلسطین

  قلقیلیةمدارس 

  الیوم األول

 2012 ثانيالفصل ال
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  الخمیس  الیوم

  2012-5-17  التاریخ

  سلفیت/ المدرسة األسبانیة  المكان

  ناصر أبو مطر. أ  میسر الجلسة
  ومدیر مؤسسة نفس للتمكین  مدیر اإلشراف التربوي في مدارس وكالة الغوث

  الحكام
  

  حذیفة جالمنة. أ
  فلسطین إلھام برنامج مدیر

  
  

  وفاء عبد الرحمن. أ
  مدیر عام مؤسسة فلسطینیات

  

  عبد السالم خداش. أ
  البرامج في مؤسسة تامر مدیر

  

   كلمة ترحیبیة  
  للتطویر التربوي والثقافي مؤسسة أفكار

 

  رقم الفعالیة
  موضوع المناظرة

 معارضة) ب(مدرسة  مؤیدة) أ(مدرسة   الوقت
 

  
  

1 
 

 9:30 – 10:30  مشروع العملحق المرأة في أن 
  ذكور كفر الدیك الثانویة  بنات دیر بلوط الثانویة

 

 10:40 – 11:40  حق مشروع حریة اإلعالمأن   2
  ذكور دیر استیا الثانویة قیرة الثانویة المختلطة

  

3 
 11:50 – 12:50  ھو األمثلنظام التوجیھي القائم أن 

  بنات حارس الثانویة  بنات بدیا الثانویة
  
  13:30- 13:00  إعالن النتائج النصفیة   4

   يبرنامج مسابقة منتدى الحوار الفلسطین

  سلفیتمدارس 

  الیوم الثاني

2012 ثانيالفصل ال  
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  األحد  الیوم

  2012-5-20  التاریخ

  مدرسة بنات البیرة الثانویة  المكان

میسر 
  الجلسة

  ناصر مطر. أ
  ومدیر مؤسسة نفس للتمكین  مدیر اإلشراف التربوي في مدارس وكالة الغوث

  الحكام
  

  حذیفة جالمنة. أ
  فلسطین إلھام برنامج مدیر

  
  

  وفاء عبد الرحمن. أ
  مدیر عام مؤسسة فلسطینیات

  

  عبد السالم خداش. أ
  البرامج في مؤسسة تامر مدیر

  
 كلمة ترحیبیة

  للتطویر التربوي والثقافي مؤسسة أفكار

 معارضة) ب(مدرسة  مؤیدة) أ(مدرسة   الوقت  موضوع المناظرة  رقم الفعالیة
 

  
  

1 
 
 

  اإلنترنت ضرورة للعملیة التعلیمیة استخدامأن 
10:30 – 9:30 

  بنات ترمسعیا الثانویة  الثانویة ذكور خربثا المصباح

 

 10:40 – 11:40  االقتصادیةضرورة للتنمیة أن قانون الضریبة الجدید   2
  بنات سلواد الثانویة  ذكور كوبر الثانویة

  

3 
   مجتمعیةأن الزواج المبكر مصلحة 

12:50 – 11:50 
  عجول الثانویة المختلطة  بنات نعلین الثانویة

  
  األخت إلھام محیسن: كلمة الوزارة  4

  13:30 –13:00  إعالن النتائج النصفیة 

   يالفلسطینبرنامج مسابقة منتدى الحوار 

  رام هللامدارس 

  الیوم الثالث

2012 ثانيالفصل ال  
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  قلقیلیةمحافظة / أسماء المدارس المشاركة

  
  جیت للبنین

  
  جیوس للبنات كفر قدوم للبنات كفر ثلث للبنات عزون للبنین  حبلة للبنین

 المشاركونالمنسقون 

عبد الحلیم 
  باسمة خالد مجدولین جالودي جھاد شواھنة مؤید عودة  محمد مراعبة  خولي

 أسماء الطلبة المشاركین

 روان قدومي عھد شتیوي إیمان شواھنة عمید شبیطة نسیبة الجدع زید مرعي

 سالي البیضة سارة حسن مریم شواھنة نضال حوراي عكرمة شھوان أحمد سوندك

ّام حسین أبو سعدة حذیفة الجدع یامینخالد   عفیفة قدومي سراج شتیوي لیلى غن
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  محافظة سلفیت/ أسماء المدارس المشاركة

  قیرة المختلطة حارس للبنات كفر الدیك للبنین  دیر بلوط للبنات  دیر استیا للبنین   بدیا للبنات

 المنسقون المشاركون

اد المشعلمعزوزة   أحمد عقل  ملكة الملك ّ   ھیا ذیاب أحالم بوزیة ماھر حم

 أسماء الطلبة المشاركین

 أریج زیادة مریانة قاسم سلیمان سلیمان ریم رشید عماد عقل سالي طھ

 نرفانا بكر شادیة أبو وزة محمد أحمد  سرینا مصطفى زھاء القاضي عائشة العامور

 دنیا نمر بیان سلطان محمد ناجي نجود مصطفى إبراھیم سلمان رنال عبد العال
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  رام هللامحافظة / أسماء المدارس المشاركة

  خربثا المصباح للذكور ترمسعیا للبنات سلواد للبنات كوبر للبنین  عجول المختلطة  نعلین للبنات

 المنسقون المشاركون

  محمود عناقوة حنان أبو فزع تغرید خوریھ جمعة دار یوسف  محمد بواطنة  سمر صدقة

 أسماء الطلبة المشاركین

ّاد سلیمان كناعنة أنوار بواطنة شروق سرور  محمد أبو خلیل آیة ضمیدي زینب عی

 وعد دراج أمینة سامي إیمان حامد ھادي فالحتین لمیاء فرج سوزان سرور

 عالء الدین دراج كریمة عبد القادر غادة داوود مارسیل برغوثي نسمة بواطنة سجود سرور

  

  وتمنیاتنا بمستقبل واعد لكم ولفلسطینمع تحیاتنا 

  

  

  أفكارمؤسسة                                                                                                                            
 للتطویر التربوي والثقافي 
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   2012 قلقیلیة، سلفیت ورام هللاات محافظ!!!  المنتدى في صور

\\  

  

                                                                                                            

  

                                                                                                                       

                                                                                                                               

  

  

  

  دورة تدریبیة للمنسقین .. 2012-2-11

  ورشة تدریبیة للمنسقین ...2012-2-12
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 2201-3-10...ورشة تدریبیة للمنسقین  

 2012-3-11...تدریبیة للمنسقین ورشة 
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  قلقیلیةمحافظة  -جانب من ورشة العمل الخاصة بطلبة المدارس المشاركین بمنتدى الحوار الفلسطیني 

  

  سلفیت محافظة –جانب من ورشة العمل الخاصة بطلبة المدارس المشاركین بمنتدى الحوار الفلسطیني 

  

  رام هللا محافظة –جانب من ورشة العمل الخاصة بطلبة المدارس المشاركین بمنتدى الحوار الفلسطیني 
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       AFKAR               مؤسسة أفكار للتطویر التربوي والثقافي                                                                       

  Cultural Development For Educational &.                                                              الثاني ، شارع جورجعمارة إمسیح، الطابق 

                   Imseeh Building, 2nd Floor, George Saa’ St.,(opp.Bank of Palestine)                          مقابل بنكـ فلسطین

               Ramallah, Palestine                 هللا، فلسطینرام 

      P.O.BOX: 836, Ramallah          رام هللا -836ب .ص


