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كلمة سئيس املنتذي الرتبىٌ 
نافز اجلعب / األستار 

 
الحمد هلل الذي بنعمتو تتـ الصالحات ، والذي يوفؽ لمخير عباده الثقات ، والصالة السالـ عمى إماـ القدوات ، محمد أوؿ 

ماـ المصمحيف ،  ورضي اهلل عف صحابتو الغر المياميف الذيف تربوا عمى يدي رسولنا فكانوا خير الثمرات ، المربيف وا 
: وبعد 

ىا ىو المنتدى التربوي يطوي عامو األوؿ والذي كاف مفعمًا باألمؿ والعمؿ ، مشاعؿ التغيير والتنوير في زمف ادليمت 
ي عتمة ليؿ األمة البييـ ، وبمسمًا شافيًا لجراحات جاء المنتدى ليمثؿ إشراقة قمرية ؼ. الخطوب واعوجت فيو الدروب 

. التبعية واالنيزامية ، وطوؽ نجاة وسط أمواج الييمنة األمريكية المتعولمة 
لقد وضع المنتدى التربوي نصب عينيو أىدافًا سامية صاغيا مف رحـ االغتراب الذي لؼ األمة ليمو الطويؿ ، وناء 

وجسدًا ، لتصوغ فيو ؼ تتمثؿ في اإلنساف الفمسطيني عقاًل وروحًا وأخالقًا ونفسية عمييا بكمكمو الوبيؿ ، ىذه األىدا
فرساف الكممة كابف عباس وابف تيمية والشافعي ، وفرساف التغيير كعمر بف عبد العزيز واإلماـ حسف البنا واإلماـ أحمد 

. ياسيف ، وفرساف السالح كخالد وصالح الديف وقطز ويحيى عياش 
تربية اإلنساف الفمسطيني أواًل وأخيرًا بتخميصو أواًل مف أوضار الشيوات والشبيات ثـ بتحميتو بأنوار اإليماف  إف ىدفنا ىو
. واليدايات 

ف كاف لممنتدى مف كممة يوجييا لجميوره الفمسطيني عامة والمثقفيف خاصة فيي الدعوة إلى نشر األشرعة والتجديؼ  وا 
رب اإلسالـ وقوده الفكر السميـ الذي يجمع بيف األصالة والمعاصرة ومجدافو التربية معًا في قارب النجاة والخالص إنو قا

. الراشدة التي تستوعب أبعاد الديف والوطف واألمة والحضارة اإلنسانية جمعاء 
التربية إننا نمد أيدينا إلى كؿ المثقفيف والتربوييف في ربوع وطننا الحبيب ، لكي يسقوا معنا ىذه البذرة النامية بذرة 

فنحف بكـ سنكوف األقوياء  إخواننافال تتأخروا .. اـ الفكر وتالقح اآلراء وتنوع اإلبداعات غالراشدة والفكر السميـ ، عبر إف
. بإذف اهلل 

وىا نحف نضع بيف أيديكـ حصاد عاـ مضى سائميف المولى أف يتقبمو في صحائؼ حسناتنا ، ويغفر بو زالتنا ، ويقبؿ بو 
. عمنا عمى طريؽ التغيير أئمة لميدى والرشاد عثراتنا ، ويج

 
" وقؿ اعمموا فسيرى اهلل عممكـ ورسولو والمؤمنوف " 

 
رئيس المنتدى التربوي 

نافذ الجعب. أ
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النذوات العامة : أوالً 
 

اضطوضطظػواضتربغظػ.ػ1
ىاشـ عمى مدار  أبوجماؿ  اذاألست والتي ألقاىا  2004/ 20/2الموافؽ في المنتدى التربوي يـو األحد  الندوةعقدت ىذه 

محاضرتيف متتاليتيف وتناوؿ فييا تعريؼ العولمة وتأثيراتيا عمى التربية والتغيرات  الواسعة التي حدثت عمى  وسائؿ 
. التربية  أساليباالتصاؿ الحديثة والتي تحتـ تغيرات مقابمة في 

 
واألطرصظػػاألصاضظطظاعجظاػاضتربوغظػبغنػ.ػ2

 األستاذ أدارىافي قاعة مكتبة بمدية رفح  بعد صالة العصر مباشرة والتي  16/5/2004 األحد عقدت ىذه الندوة يـو
نافد الجعب عمى مجموعة مف المربيف الذيف ليـ عالقة  بسمؾ التربية التعميـ وتضمنت  األستاذ وألقاىاجماؿ أبو ىاشـ 

: ىذه المحاضرة النقاط  التالية 
 التعميـ مف القديـ والحديث أمركة  -اإلسالميالمؤامرة العالمية عمى التعميـ   -واقع التعميـ في العالـ العربي

المطموب في عصر التغيير التربوي  -التربية والعولمة  -الكبير   األوسطالشرؽ  إلقامة التعميـ والمشروع األمريكي
عمى ضرورة مناىجنا  مف رياح وبعد المحاضرة فتح باب النقاش والحوار مع جميور والذي أكد فيو الجميع ، العولمة 
. العاتية وفي نفس الوقت االرتقاء بواقع التعميـ لمكافئة التحديات القائمة  األمركة

 
ػدورػاضذبابػسيػرصرػاضطوضطظػ.ػ3

ـ  29/8/2004األحد 
افذ أقاـ المنتدى التربوي ىذه الندوة في قاعة نادي خدمات  رفح حيث ألقاىا عمى مسامع الحضور الكريـ األستاذ ف

: ودار النقاش اليادؼ بعد المحاضرة ومف أبرز النقاط الرئيسة في الندوة  (lcd)الجعب مستخدمًا جياز العرض المرئي 
. (واقع الشباب العربي ومستقبمو –خصائص مرحمة الشباب  –مفيـو الشباب وأىميتو  )الشباب -1
 .(العولمة التي نريد  –وتحديات العولمة الشباب  –خصائص العولمة  –مفيـو العولمة وتاريخيا  )العولمة -2

المواجية والتعرية  –اإلضافة واإلبداع   -االنتقاء واألسممة  –االتصاؿ الثقافي  –التربية الوقائية  )الشباب والعولمة -3
). 

مية ووضعت وتميزت ىذه الندوة بموضوعاتيا الجديدة التي ناقشت أحدث أساليب الغزو الفكري لمجتمعاتنا العربية واإلسال
الشباب في صورة واقعيـ الذي أغفموه وماىية األخطار التي تحيط بيـ ، وكاف تفاعؿ الشباب مف الحضور والمشاركة 

ثرائيا بالمناقشة واألسئمة إيجابيًا يعكس مدى اىتماـ ىؤالء الشباب بموضوع الندوة   .في ىذه الندوة وا 
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ػوتدارغاتهػحقغقتهاالظدحابػطنػشطاعػززةػ.ػ4

:   ىذا المقاء في قاعة مكتبة بمدية رفح وتناوؿ المحاور التاليةعقد 
حيثيات وحقائؽ ..خطة االنسحاب مف قطاع غزة 

 .مستقبؿ قطاع غزة بعد االنسحاب اإلسرائيمي

 .حقيقة الدور المصري في قطاع غزة 

 .االنسحاب مف غزة بداية دولة أـ نياية المطاؼ 

 .الوحدة الوطنية في ظؿ االنسحاب 

وزع المنتدى التربوي نشرة قبؿ الندوة توضح نص خطة االنسحاب اإلسرائيمي مف القطاع مع خارطة تفصيمية لقطاع  وقد
. غزة توضح توزيع المستوطنات اإلسرائيمية في القطاع 

: وقد ناقش ىذه المحاور نخبة مف األخوة السياسييف وىـ 
غازي حمد حوؿ مستقبؿ قطاع غزة .وكاف حديث د. د النحاؿ والدكتور فؤا ؿالدكتور غازي حمد والدكتور صالح البردوي

الداخمي بعد االنسحاب ، ولكف  ؿبعد االنسحاب المرتقب ومصير الوحدة الوطنية وأكد أف الجميع يراىف عمى االقتتا
وحدة الفمسطيني  قائـ ومستمر دائمًا وىذا مف شأنو أف يجيض كافة المراىنات  عمى اؿ -التفاىـ والحوار الفمسطيني

. الوطنية 
،  اإلسرائيميوف، وكما يراىا  اإلسرائيميةفؤاد النحاؿ فقد تحدث حوؿ نص خطة االنسحاب كما نشرتيا الحكومة .أما د

مف السمطة الفمسطينية بالرغـ أف  إسرائيؿوتطرؽ إلى الثغرات واالنتقادات عمى الخطة ، واالستحقاقات التي تريدىا 
. االنسحاب مف طرؼ واحد 

صالح البردويؿ أف ما يشاع  حوؿ نية مصر بالتورط في . يثو حوؿ حقيقة الدور المصري في قطاع غزة أكد دوفي حد
قطاع غزة  والمشاركة مع السمطة الفمسطينية بالقمع واالعتقاؿ ىو مبالغ فيو ألف مصر تقيـ عالقات تحاورية طيبة مع 

لسطيني ولف تدفع نفسيا في غزة بالرغـ مف أف دورىا لف الفصائؿ الفمسطينية وتستضيؼ دائمًا الحوار الفمسطيني الؼ
. يكوف سمبيًا بؿ ستشارؾ في تدريب قادة األجيزة األمنية  والتوفيؽ بيف السمطة والمعارضة 

 
اضفضدطغظغظػػػواالظتخاباتحطاسػ.ػ5

اسية بعنواف حركة حماس أقاـ المنتدى التربوي بالتجمع الوطني لمفكر والثقافة في محافظة رفح ندوة سي               
بعد صالة العصر مباشرة بحضور متميز وقد أدار  ىذه الندوة  6/1/2004واالنتخابات الفمسطينية يـو الخميس 

السياسية الدكتور غازي حمد حيث تحدث فوزي برىـو ممثؿ حركة المقاومة اإلسالمية حماس في رفح عف األسباب التي 
الرئاسة الفمسطينية في ىذا الوقت بالذات، ومف بيروت تحدث األستاذ أسامة  أدت حركة حماس إلى مقاطعة انتخابات

حمداف ممثؿ حماس في لبناف عف موقؼ حماس مف المشاركة في االنتخابات التشريعية المقبمة  وأجاب عف أسئمة 
ج االنتخابات الجميور والصحافة حوؿ  ىذا الموضوع ، ومف راـ اهلل تحدث الشيخ حسف يوسؼ عف قراءة حماس لنتائ

المحمية في الضفة الغربية  وأجاب عف أسئمة الجميور والصحافة عف ىذا الموضوع وفي نياية المقاء قدـ الدكتور غازي 
. حمد ممخصا ليذه المحاور الثالث 
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وسشات العمل :  انياً 
اضتربغظػاضحرصغظػ.ػ1

  5/2/2004الخميس 
ىػ 1424ذي الحجة  4

الحركية األخوة ذوو التجارب والخبرات والكفاءات التربوية لمناقشة موضوع التربية قاـ المنتدى التربوي بدعوة بعض 
مف الدعاة لتحقيؽ األنموذج الصحابي رجؿ  الناشئمف أجؿ رسـ خطة تربوية مف شأنيا النيوض بالجيؿ   لمدعاة

. العقيدة العابد المجاىد الشاىد صانع الحياة 
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: وكاف برنامج الورشة كالتالي 

مرحمة : أواًل  
العصؼ الفكري 

ة بدراسة احد الموضوعات كؿ مجموع تتـ تقسيـ األخوة المشاركيف إلى ثالث مجموعات وكمؼ
التالية  

مكانية  تحديثيا .-المنياج التربوي القائـ ومدى فاعميتو الداعية .-وسائؿ التربية الحركية وا 
: العناصر التالية  وذلؾ بتناوؿ الموضوعات مف خالؿ.-المؤىالت والواجبات ..المربي 

 (تصورات جديدة -تشخيص الواقع-وضع المعايير )

تعرض كؿ مجموعة ما توصمت إليو مف أفكار حوؿ موضوعيا مكتوبًا عمى ورؽ مقوى كبير مرحمة العرض  : ثانيًا 
. عمى شكؿ خطوط عريضة مع شرحيا شفوياً  

ألفكار التي تـ عرضيا وتقويميا حيث تتاح الفرصة لممشاركيف مناقشة امرحمة النقاش : ثالثًا 
مرحمة : رابعًا 

التحديات والحموؿ 
تقـو كؿ مجموعة باستعراض المشكالت والعقبات في طريؽ اإلصالح التربوي وتضع الحموؿ 

. المناسبة ليا 
مرحمة : خامسًا 

العرض التفصيمي 
والمناقشة لمتحديات 

والحموؿ 

مناقشة تفصيمية لما سبؽ 

ورات تص: سادسًا 
مؿ المنتدى لع

التربوي 
تـ  
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االظتخاباتػاضطحضغظػاضقادطظػسيػاضضفظػواضقطاعػ.ػ2
ـ  1/8/2004األحد 

: المحاور األساسية لمورشة 
. مشاركة الالجئيف في االنتخابات المحمية 

 .النظاـ االنتخابي 

 .التعديالت عمى القانوف االنتخابي 

لموضوع بعد أف تـ توزيع ورقة مفصمة عمى الحضور قبؿ الورشة ثـ حيث قدـ ؿ, ىذه الورشة الدكتور فؤاد النحاؿ أدار 
قاـ بتقسيـ المشاركيف إلى ثالث مجموعات تناقش كؿ مجموعة أحد المحاور الثالث لتخرج في النياية بخالصة مكتوبة 

ألسئمة مف عمى ورؽ بروستوؿ ومف ثـ تعمؽ ىذه األوراؽ ليقـو واحد مف كؿ مجموعة بشرح محتوياتيا واإلجابة عمى ا
فؤاد بتمخيص األفكار التي قدميا المشاركوف ليفتح باب النقاش أماـ الجميع .المشاركيف ، وفي نياية ىذه المرحمة قاـ د

لمزيد مف األفكار والتعميقات حوؿ ىذا الموضوع وحوؿ المحاور الثالث بالتحديد ومف ثـ في النياية تـ الخروج بتوصيات 
 .وخالصات تيـ الجميع 
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امللتقً اللقايف :   اللاً 
 

يمثؿ الممتقى الثقافي يجمع نخبة مف المثقفيف لمناقشة احد الموضوعات الساخنة التي تيـ الشارع الفمسطيني وتمثؿ 
منعطفا في مسيرتو وكذلؾ تناقش قضايا العمؿ وىمومو  

 
 

طضاطغنػوآساقػ..االظتخاباتػاضفضدطغظغظػ.ػ1
ـ   16/7/2004الجمعة 

: محاور الممتقى 
 . (األستاذ محمد صقر )شاركة السياسية في اإلسالـ  الـ

 :تجارب انتخابية سابقة 

  . (األستاذ جماؿ أبو ىاشـ  )التجربة األردنية 
  .(غازي حمد  . د )التجربة السودانية 

 . (عيسى النشار . الميندس  )تقييـ االنتخابات التشريعية السابقة 
 .(فؤاد النحاؿ . حمقة نقاش يديرىا د )تخابات القادمة رؤية الحركة اإلسالمية لممشاركة في االف

وفد كاف مدير المقاء األستاذ نافذ الجعب رئيس المنتدى التربوي برفح  حيث بدأ حديثو بنبذة وتعريؼ عف المنتدى  
ممتقى التربوي الذي يستضيؼ الحضور ويشرؼ عمى ىذا الممتقى الثقافي وأكد األستاذ نافذ الجعب أف مف أىداؼ ىذا اؿ

بداعي مما يمكف الجيات  المختصة  إثارة األفكار اإلبداعية لدى الحضور وعصؼ أفكارىـ إلنتاج كؿ ما ىو جديد وا 
. اإلفادة مف ىذه األفكار 

وفي نياية الكممات الثالث فتح باب النقاش أماـ الحضور إلبداء آرائيـ حوؿ المشاركة قي االنتخابات وكانت العديد مف 
يف تدفع في اتجاه أىمية وضرورة مشاركة الحركة اإلسالمية وكافة فئات المجتمع الفمسطيني في أية اآلراء لممشارؾ

. انتخابات قادمة 
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اضقضغظػاضفضدطغظغظػسيػاضطرحضظػاضقادطظػػ-2

ـ  2/12/2004الخميس 
عماؿ الذىف حوؿ موضوع مصير الؽ ضية ىذا المقاء ىو عبارة عف حمقة نقاش بيف الحضور لعصؼ األفكار وا 

عمار وقد أجري المقاء في مقر المنتدى التربوي بعد صالة  يأب رحيؿ  الفمسطينية في المرحمة القادمة وىي مرحمة ما بعد
المقاء الدكتور غازي حمد وقدـ ليذا الممتقى األستاذ نافذ الجعب حيث بدأ بالترحيب بالحضور وأدار العصر مباشرة ، 

ممتقى الثقافي ، وأكد أنيا ليست محاضرة بؿ الجميع شركاء في االستماع والمناقشة وتعريفيـ بالمنتدى التربوي وبفكرة اؿ
. لتعـ الفائدة وىي وسيمة لعصؼ األفكار 
: محاور المقاء المطروحة لمنقاش ىي 

. التقييـ العاـ لمرحمة عرفات  – 1
. سيناريوىات المرحمة القادمة  -2
: مواقؼ األطراؼ المختمفة مف المرحمة القادمة  -3
  الطرؼ الفمسطيني الرسمي والشعبي .

       الطرؼ العربي .
       الطرؼ اإلسرائيمي واألمريكي .

ما المطموب لتجاوز المرحمة القادمة بأماف ؟  -4
المحاوريف الضيوؼ  

. الميندس عيسى النشار -1
. األستاذ عدلي صادؽ -2
. تاذ نافذ غنيـ األس -3
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امللتقً األدبٍ : سابعًا 
 

األطدغظػاضذطرغظػبطظوانػ.ػ1
جرح واحد مف القدس إلى بغداد 

ـ   16/12/2004الخميس 
أقاـ المنتدى التربوي ىذه األمسية الشعرية يـو الخميس بعد صالة العصر مباشرة  في مكتبة بمدية رفح وشارؾ في 

مف مدينة رفح   أبو السبح  الدكتور عطا اهللاألمسية عدد مف الشعراء  وىـ الشاعر 
والشاعر األستاذ عبد الكريـ العسولي مف مدينة خانيونس 

مف مدينة رفح والشاعر األستاذ ناجي حمداف  
مف مدينة رفح والشاعر األستاذ ىشاـ غانـ 

ؽ وفمسطيف ومعاناة الشعبيف وفد تحدث الشعراء عف المقاومة في فمسطيف والعراؽ وأكد الشعراء أف الجرح واحد في العرا
معاناة واحدة وال سبيؿ لحؿ القضية الفمسطينية ومشكمة العراؽ إال بالمقاومة وألقى الشاعر الدكتور عطا اهلل أبو السبح 
قصيدة بمناسبة انطالقة حركة المقاومة اإلسالمية حماس وألقى الشاعر األستاذ ىشاـ غانـ قصيدة أشاد فييا بعممية 

ـ وتحدث األستاذ عبد الكريـ العسولي في إحدى قصائده عف الشبؿ  13/12/2004ح في معبر رفح حماس وصقور فت
لمستعمره ، أما األستاذ ناجي حمداف فقد تركزت  عالعراقي والشعب العراقي الصامد الذي ذاؽ ويالت الحرب وما رؾ

 .قصائده أيضًا عمى القدس وبغداد إضافة لقصيدة بعنواف سجؿ أنا مسمـ 
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الذوسات : ساخام
 

اضدورةػاضفصرغظػ.ػ1
ـ 30/5/2004إلى األحد 2004/ 18/4مف األحد

 طالبا ( 120)الفئة المستيدفة مف ىذه الدورة ىـ طالب الجامعات ،و الميتميف بالدراسات الفكرية ،وقد تـ تسجيؿ حوالي
في ىذه الدورة ،وكانت المواد التي تـ تدريسيا ليـ ىي  ًً   :

.  القاىا االستاذ جمعة الحاج أحمد  صراع بيف الفمسطينييف و الييودػ  دراسة في طبيعة اؿ1
حضارياَا،و  كاف السؤاؿ األىـ في ىذه الدراسة حوؿ مفيـو الصراع و طبيعتو ،ىؿ ىو صراع حدود ،أـ عقيدة ،أـ صراعاَا 

دة و الحضارة و تفسير الدراسة عف ىذا السؤاؿ بعد مناقشة مفيـو العقيدة و الحضارة و العالقة بيف العقي قد أجابت 
 –عقيدية  )بكؿ ما تحممو الحضارة مف أبعاد  الصراع ىو صراع حضاري إلى  مالؾ بف نبي لمحضارة ،و خمصت الدراسة

. القاىا االستاذ نافذ الجعب ػفقو السنف و دوره في التغيير 2. (تراثية  –جغرافية  –تاريخية  –فكرية 
ثـ أقساميا مع االستشياد ببعض الشواىد مف  (السنة )الصطالحي لمفيـوناقشت ىذه الدراسة التعريؼ المغوي و ا

القرآف و السنة ،و بعض الدراسات ذات الموضوع ،و في جزء مف الدراسة ذكر المحاضر مصادر دراسة ىذه السنف و 
كيفية دورىا في تشكيؿ العقؿ المسمـ ،و أجابت الدراسة بشيءمف التفصيؿ عف سؤاؿ ميـ في ىذا الموضوع ،وىو 

. التعامؿ مع السنف مع ذكر  الشواىد القرآنية المناسبة 
.  القاىا االستاذ الشيخ سيد أبو مسامح  ػضرورة النقد الذاتي لمحركة اإلسالمية3

ىذه الدراسة تجيب عف سؤاؿ كبير وميـ وىوأيف تقؼ الحركة اإلسالمية اليـو ؟ و ىؿ يجب أف يقؼ النقد عمى مف ىـ 
 وفينقدىا اآلخر مية ؟أـ يجب الوقوؼ لحظات مع النفس و التركيز عمى النقد الذاتي قبؿ أفخارج الحركة اإلسال

وقد استعاف المدرس في ىذه المحاضرة . (إف اهلل ال يغير ما بقـو حتى يغيروا ما بأنفسيـ ):؟استجابة لقولو تعالى 
                          .                     دراسة التي كتبيا خالص جمبي في ىذا الموضوع باؿ

.  القاىا االستاذ محمد حمد  ػ منيج التفكير العممي في حؿ المشكالت4
ىناؾ خمس خطوات ينبغي إتباعيا لحؿ أي مشكمة بطريقة عممية صحيحة ،وىي الشعور بالمشكمة ػجمع المعمومات ػ 

البحث واقتراح الحموؿ الممكنة ػاختيار الحؿ الصحيح ػ 
وخطوات صنع  الشورىىذا المحور األىـ الذي تدور حولو ىذه الدراسة ثـ تختـ بالمحور الثاني و ىو تقييـ ىذا الحؿ 

. القرار 
محمد صقر   األستاذ ألقاىاػمقاصد الشريعة 5

تدور محور ىذه المحاضرة حوؿ أربع مقاصد ىي التي تيدؼ شريعتنا الغراء لتحقيقيا وىي الضروريات ،الحاجيات 
مالت  ،التحسينات و المؾ

محمد فحجاف   األستاذ  ألقاىا ػأدب االختالؼ 6
تضع ىذه الدراسة بعض النصائح و اإلرشادات التي يجب إتباعيا حتى يكوف االختالؼ بيف الناس رحمة ليـ ال نقمة 

عمييـ ،و ما كاف االختالؼ بيف المذاىب و العقوؿ إال رحمة لمناس و رأفة بيـ  
 سعد المغاري  األستاذ ألقاىا مي في المرحمة القادمة ػفقو األولويات في العمؿ اإلسال7
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تركز ىذه الدراسة عمى مصطمحيف ميميف وىما فقو الموازنات و فقو األولويات ،و يفصؿ الكاتب في فقو األولويات 
اـ إلـمستندًا إلى القواعد الشرعية الكثيرة التي تنص عمى ذلؾ ،و مستشيدًاً بالقرآف و السنة و بفقو األئمة أمثاؿ ا

. الغزالي و ابف القيـ و غيرىـ 
 

اضدورةػاضتربوغظػػ-2
ـ  6/9/2004ـ وحتى االثنيف 21/8/2004مف السبت 

. طالبًا  120طالب الجامعات الذيف شاركوا في الدورة الفكرية السابقة وىـ : الفئة المستيدفة  
قاعة المنتدى التربوي  : المكاف 

: رة المساقات التي تـ تدرسييا في ىذه الدو
نافذ الجعب  األستاذ ألقاىاصياغة الشخصية اإلسالمية : أواًل  

: وقد احتوت عمى عدة نقاط أبرزىا  
 (مؿ والجياد الع –العمـ –التربية  –البيئة الصالحة  )اإلسالمية  ةالوسائؿ العامة لصياغة الشخصي
 .ضوابط إعداد الشخصية اإلسالمية 

 .معالـ بناء الشخصية اإلسالمية 

 . الحركة اإلسالميةات المنياج التربوي لدى نظري

ألقاىا األستاذ جمعة الحاج أحمد  الحركة اإلسالمية وسائؿ التربية عند : ثانيًا 
 (الدورة  –الندوة  -المؤتمر –المخيـ  –الرحمة –الكتيبة  –األسرة  )ومف أىـ ىذه الوسائؿ  

ناصر برىـو  ألقاىا األستاذالحركة اإلسالمية التربية عند : ثالثًا 
. الحركة اإلسالميةمفيـو ىذه التربية وخصائصيا وأىدافيا ونظريات المنياج التربوي عند 

. ألقاىا األستاذ جمعة الحاج أحمدفف التعامؿ بيف األفراد : رابعًا  
 

اضدورةػاإلدارغظػػ-3
ـ  18/1/2005ـ وحتى الثالثاء  5/1/2005مف األربعاء 

. طالبًا  120عات الذيف شاركوا في الدورة الفكرية والدورة التربوية السابقتيف وىـ طالب الجاـ: الفئة المستيدفة 
قاعة المنتدى التربوي  : المكاف 

: المساقات التي تـ تدرسييا في ىذه الدورة 
ألقاىا األستاذ جماؿ أبو ىاشـ  .(محاضرتيف  )القيادة 

محاضرة عف أىمية التخطيط وضرورتو والمحاضرة الثانية  ألقاىا األستاذ نافذ الجعب وتضمنت .(محاضرتيف  )التخطيط 
 .مثمت تطبيقًا عمميًا لكيفية وضع خطة لمعمؿ اإلسالمي 

 ألقاىا األستاذ محمد حمد .التقويـ والمتابعة 

ألقاىا األستاذ سعد المغاري .فف إدارة الوقت وترؤس االجتماعات 
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املهشجانات : سادسًا 
 

طظػطكرجانػرسحػاضصارثظػواضطقاو
ـ   7/10/2004الخميس 

 (قوس قزح )توثيؽ مجزرة رفح : ىدؼ الميرجاف 
ىي المجزرة التي ارتكبتيا قوات االحتالؿ الصييوني في محافظة رفح في عممية عسكرية ىمجية واسعة : المجزرة 
ئات شييدًا ـو 60ـ قدمت رفح خالليا أكثر مف 24/5/2004ـ إلى  18/5/2004امتدت مف  (قوس قزح  )أسمتيا 

ًً بحؽ شعبنا منذ حرب  .  1967الجرحى وآالؼ المشرديف في أياـ قميمة وىي المجزرة األكثر جرمًا
: تعريؼ بالميرجاف 

لتوثيؽ ىذه المجزرة لتكوف   (قوس قزح  )ىذا الميرجاف ىو ختاـ لمسابقة أعمف عنيا المنتدى التربوي بعد مجزرة 
الباب واسعًا أماـ جميع المشاركات ليذه المسابقة سواء بالشعر أو  شاىدًا عبر التاريخ عمى مجازر ييود ، و قد فتح

القصة أو التصميـ أو الفيديو والمونتاج  وقد لبى ىذه الدعوة العديد مف الشعراء وىواة الشعر والقصة القصيرة وىواة 
.  التصميـ وشارؾ أيضًا بعض األخوة المصوريف الذيف قاموا بتغطية ىذا الحدث مباشرة مف مكانو

برنامج الميرجاف 
افتتاح الميرجاف ويتضمف : اليـو األوؿ

استعراض الكشافة 
 القرآف الكريـ

 األستاذ نافذ الجعب كممة المنتدى

 األستاذ عزت أبو الخير كممة محافظة رفح

 الطالب خالد منصور كممة الشييد الحي

 لألفالـ الفائزة  lcdأناشيد مع عروض 

إلقاء شعر القصائد الفائزة 
 ع الجوائز عمى الفائزيفتوزي

 زيارة لمعرض الصور

زيارات لمنساء لمعرض الصور والذي يتضمف  : اليـو الثاني
صور شيداء المجزرة  
 صور مف قمب المجزرة

 لممجزرة  LCDعروض

 مجسمات لمكارثة والمقاومة

زيارات لمرجاؿ لمعرض الصور : اليـو الثالث
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قاومة الفائزوف في مسابقة ميرجاف رفح الكارثة والـ
الشعر : أواًل 

العنواف االسـ الترتيب 
خانيونس صالح البردويؿ األوؿ 
خانيونس عبد الكريـ العسولي الثاني 
رفح ناجي حمداف الثالث 
غزة عبد الخالؽ العؼ الرابع 

غزة سييؿ أبو زىير الخامس 
المغازي جياد درويش السادس 
غزة محمد البع .دالسابع 
رفح مازف أبو امطير الثامف 
النصيرات باسمة الصالحات التاسع 
القصة : ثانيًا 

العنواف االسـ الترتيب 
رفح أحمد عيسى األوؿ 
رفح ىداية شمعوف الثاني 
غزة سييؿ أبو زىير الثالث 
التصميـ الفني : ثالثًا 

العنواف االسـ الترتيب 
حاـز أبو ىاشـ ، عادؿ زعرب ، إياد األوؿ 

أبو زبيدة 
رفح 

رفح عية الذاكرة الفمسطينية جـالثاني 
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املخيمات والشحالت : سابعًا 
 

اضطخغمػاضتربويػاألولػ
ـ 29/7/2004ـ وحتى الخميس 27/7/2004مف الثالثاء 
مخيـ الياسيف : اسـ المخيـ 
. دار الفضيمة التابعة لمجمعية اإلسالمية في منطقة خربة العدس برفح : مكاف المخيـ 

رؾ في الدورة الفكرية مف طالب الجامعات التي نظميا المنتدى التربوي  ، وكاف عددىـ كؿ مف شا: الفئة المستيدفة 
. مشاركًا  120

: أىداؼ المخيـ 
مف خالؿ  بيف الدعاة تعزيز قوة وتماسؾ ووحدة البناء الداخمي  -1

. التأكيد عمى رابطة األخوة  (أ)      
. التأكيد عمى مفاىيـ الطاعة والثقة  (ب)      
. تعمـ وسائؿ لزيادة مستوى االلتزاـ واالنضباط  (ج )     

. محاولة االرتقاء بأساليب التربية المسجدية بما يستوعب الكـ اليائؿ مف الشباب عمى المسجد  -2
. التأكيد عمى أىمية دور التربية الروحية في بناء الفرد المسمـ  -3
دارية  -4 . اكتساب ميارات قيادية وا 
. س وممارسة األلعاب الرياضية الترفيو عف النؼ -5

: ترتيب المخيـ 
: تـ تقسيـ المخيـ إلى فئتيف وىما 

. كتيبة الشييد الدكتور إبراىيـ المقادمة 
 .كتيبة الشييد الدكتور عبد العزيز الرنتيسي 

. ـ 29/7/2004ـ وتنتيي  يـو الخميس  27/7/2004ثالثة أياـ تبدأ مف يـو الثالثاء : مدة المخيـ 
:  المخيـ برنامج 

في طابور الصباح حيث يبدأ المخيـ يوميًا مف الساعة الثانية ظيرًا وينتيي الساعة الخامسة مساًء ، وتكوف البداية 
الب عمى القاعات لتبدأ المحاضرات شعارات المعبرة ثـ يتوزع جميع الطالخفيفة مع النشيد اإلسالمي واؿ بعض التماريف

وسائؿ متنوعة في المحاضرات حيث المناقشات  ؾمف الشاي والعصير وقد كانت ىنا المتنوعة التي يتخمميا وجبة خفيفة
األخوة  )وورش العمؿ والمقاءات العامة ونظاـ المجموعات الصغيرة ، أما عف الموضوعات التي تـ تدريسيا وتناوليا فيي

. ة المميزة إضافة لكؿ ىذا كانت المسابقات اليادؼ (والثقة والفتور والتربية الروحية والتجرد
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االفطاسات اجلماعية :  امنًا 
 

اإلسطارػاضرطضاظيػاضذيػأشاطهػاضطظتدىػاضتربويػ
. عصراً   4ـ  مف الساعة  28/10/2004ىػ الموافؽ  1425رمضاف  14الخميس : الموعد 
. المنتدى التربوي: المكاف 

. أساتذة الجامعات والمثقفيف : الفئة المستيدفة 
  44: العدد 

:  قاء مجريات الؿ
 (المنتدى التربوي  )األستاذ نافذ الجعب رئيس عندما تجمع الضيوؼ حوالي الساعة الرابعة والنصؼ عصراً  بدأ 

حصائيات وتحدث بعده األخ  بالترحيب باألخوة الحضور وتحدث عف أزمة الثقافة في قطاع غزة مستنداً  إلى أرقاـ وا 
تـ فتح باب النقاش حوؿ الحموؿ ليذه المشكمة وتـ التوصؿ إلى تحديد ثـ حوؿ مظاىر األزمة الثقافية ،  صالح البردويؿ

. لقاء شيري لمناقشة ىذه المشكمة بما يسمى الممتقى التربوي 
 . وبعد النقاش كانت ىناؾ صالة المغرب ثـ تناوؿ طعاـ اإلفطار وانتيى المقاء  

 
 
 

مت حبمذ اهلل تعاىل 

املنتذي الرتبىٌ 


