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 وصف المبادرة

 

 تقوم ىذه المبادرة عمى تبني مجموعة من األنشطة االلكترونية والتربوية والمدرسية 

 التي تنمي روح المسئولية خالل تصفح وسائل التواصل االجتماعي عبر االنترنت 

 واستخدام البرامج االلكترونية الحديثة لدي طالبات المدرسة ضمن قالب ديني أخالقي،

 بحيث يتم تنمية وتعزيز المعايير الدينية واألخالقية لدى الطالبات ، مدعم بخبرات تقنية  

 يخص عممية التصفح االلكتروني والمشاركة فييا ، كما ويتم رفع   تصرف  لمحكم عمى أي  

واألمن المعموماتي أثناء   في التحكم بدرجة الخصوصية  قدرة الطالبات التقنية ) التكنولوجية (

جتماعي ، ورفع قدرة الطالبات عمى حفظ الخصوصية أثناء استخدام تصفح مواقع التواصل اال

أجل تنشئة جيل قوي قادر عمى تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف في   األجيزة الذكية وذلك من

 وتعزيز القيم الدينية لدي الطالبات فيما يخص  المشاركات والتفاعل  .أي سموك يقوم بو

 عبر مواقع التواصل االحتماعي.وتنمية قدرة الطالبات عمى مواجية المغريات والممييات  

 يم االجتماعية االخالقية باإلضافة إلى غرس القالتي تنتشر عبر شبكة االنترنت . 

 الصحيحة التي تتناسب مع المجتمع الفمسطيني لدي الطالبات وتعزيز االنتماء لمدين 

يين.والوطن لد 

   



 
 

 دةوالمستفٌالفئة المستهدفة 

  53بدأت بعدد  مجموعة من طالبات مدرسة الفالوجا الثانوٌة للبنات

 مراحل تنفٌذ المبادرة طالبة خالل 94وزادت الفئة لتصل إلى 

 اإلسم  اإلسم 

 فاطمة مهنا 62 مً مروان طبٌل 1

 آالء شهاب 62 ساجدة محمد حمد 6

 حنان أبو مطر 62 ضحى خضر زملط 5

 هبة الكرد 64 ٌاسٌن أمانً عبد الحمٌد 9

 دانٌا أبو صفٌة 53 شٌرٌن زٌاد الفار 3

 مرح أبو صفٌة 51 آٌات الخطٌب 2

 أسٌل خضر 56 نورة رائد أبو شرٌعة 2

 روان الخطٌب 55 حفصة عاطف أحمد 2

 رٌم مسعود 59 أٌة جمال أبو ندى 4

 نارٌمان احمد 53 أسٌل هسام جودة 13

 الخطٌبمرٌن  52 اسراء العطاونة 11

 هٌا أبو سالم 52 بسمة معزة 16

 روان أبو فرٌح 52 أسٌل الكحلوت 15

 تسنٌم شاهٌن 54 روان الحورانً 19

 أالء أبو سالم 93 هدٌل العبسً 13

 نور شحادة 91 أمل زٌدان 12

 حسناء غتنٌم 96 لما معٌن أبو سخٌلة 12

 شٌماء زٌناتً 95 رٌما روحً التلبانً 12

 نادٌن رضوان 99 مسعودنورهان  14

 حنٌن الهجٌن 93 دٌنا خضر 63

 آالء عفانة 92 اسالم الكحلوت 61

 غالٌة العطعوط 92 خلود التلولً 66

 مجد ناجً 92 مرٌم أبو ركبة  65

 نور التتري 94 والء عماد 69

  33 مرٌم شهاب 63

 

 
 

 



 

 

 

 إضافٌة مستفٌدةجهات 

 مجموعة من طالبات مدرسة الفالوجا الثانوٌة اعتمدت المبادرة على فئة مستهدفة من

 تكون نواة لنشر أن للبنات وفً مرحلة متقدمة من المبادرة كانت هذه الفئة قادرة على

 :الفئات التالٌة ستهدفتا نشطةااللكترونٌة   عبر مجموعة من األ مفاهٌم العفة

 طالبات مدرسة الفالوجا  من خالل مجموعة من اإلذاعات المدرسٌة وأنشطة  -1

 عرض هشتاغات و لوحات وملصقات جدارٌة 

 طالبة 23اإلرشاد على مستوى مدٌرٌة شمال غزة وقد بلغ عددهن طالبات  -2 

 مدرسة ثانوٌة فً مدٌرٌة الشمال وذلك من خالل ورشة عمل استمرت  12من  

 من مدٌرٌة شمال غزة لمدة ٌومٌن بدعم 

 مهات الطالبات خالل مجموعةمن أ سٌدة 22مجموعة من أولٌاء االمور تمثلت فً   -3

 لقاءات فً المساجد القربة من سكن الطالبات. 

 متابعً صفحة المدرسة االلكترونٌة ومتابعً صفحات المعلمات القائمات   -4

 وهات التً ُعرضت على المبادرة وذلك عبر مجموعة من المنشورات والفٌدٌ

 على الصفحات االلكترونٌة

 

 

 

 

 



 

 

 

 واقع المبادرة ضمن خطة المدرسة الفاعلة والجودة المدرسٌة
 مدى ارتباط المبادرة بمجاالت االداء المدرسً()

 تعتبر مبادرة العفة االلكترونٌة بأنشطتها المختلفة جزء داعم قوي لمجاالت

 خطة المدرسة الفاعلة من خالل:

 المدرسً. المساهمة فً نشر مفاهٌم سلوكٌة وأمنٌة مختلفة تدعم سٌاسة االنضباط -  1       

استثمار دور اإلدارة المدرسٌة فً التنسٌق لفعالٌات  وانشطة خارج حدود المدرسة  -2

وداخلها مثل معرض ومخٌم ودورات تدرٌبٌة ولقاءات وورش عمل و االدارة المدرسٌة 

تدرٌبهم واعطائهم دورة امن المعلومات ومن ثم اطالقهم طالبة و 35و اعداد نواة من 

واالهل(المجتمع  -االقارب–لنشر ما تم تعلم خالل الدورة سواء على الصعٌد)المدرسة 

المحلً بحٌث ٌتم تعزٌز الجانب  الدٌنً واالخالقً فً تصفح االنترنت وطرق الحفاظ 

جتماعً والحماٌة من على السرٌة والخصوصٌة اثناء استخدام مواقع التواصل اال

 .السقاط االمنً واالبتزاز

التعلم والتعلٌم :البحث العلمً حٌث اعداد طالبات لعمل ابحاث علمٌة حول مواقع  -3

 .التواصل االجتماعً

 استخدام االنترنت ومواقع التواصل االجتماعً بشكل امن الجانب التكنولوجً 

 قدرة التدقٌق اللغوي واالمالئً االلقاء و–التلخٌص –قدرة الطالبات على القراءة 

 الشراكة االسرٌة : -4

 التعاون مع اولٌاء االمور والمجتمع المحلً  من خالل عقد ندوات داخل المساجد-

 اقدام دعاة وواعظ لتوعٌة الطالبات بالجانب االخالقً والدٌنً )العفة االلكترونٌة( -

وسلبٌات التواص االجتماعً التوجه للجامعات للبحث داخل مكتباتها حول اٌجابٌات -

 واالنترنت

التواصل مع وزارات االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات لعقد لقاءات حول العفة -

 االلكترونٌة

البٌئة المدرسٌة:  من خالل توزٌع بوسترات ومنشورات تتناول مبادرة العفة  -5

 االلكترونٌة

 تجهٌز غرفة للمبادرة )لعقد الدورات واللقاءات (-
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 ممٌزات المبادرة :
 

صبح طابع الوقت الحالً هو االنجرار وراء التكنولوجٌا وخصوصا مواقع االنترنت أ

ومواقع التواصل االجتماعً مما ٌؤدي لالستخدام السًء لهذه الوسائل تتٌح انتشار 

عن التقالٌد دٌننا  دات والتقالٌد السامٌة والنحراف تتنافى مع العا ثقافات وسلوكٌات 

وقد كان لنتائج هذه المبادرة لمسة خاصة فً نفوس الفئة المستهدفة من الطالبات الحنٌف 

 بحٌث :

المبادرة تعزز القٌم الوطنٌة حٌث تناولت العفة االلكترونٌة جانب االسقاط كانت  -1

 االمنً من حٌث التعرٌف وكٌفٌة الوقوع فٌه والٌة الوقاٌة والعالج 

درة تغرس قٌم اجتماعٌة وتربوٌة حٌث انها تناولت القٌم االجتماعٌة وتربٌة المبا -2

الطالبة والناشئات على العفاف والتزام التعالٌم الدٌنٌة والتمسك بالقٌم والعادات والتقالٌد 

وتدعو لترك الثقافات الهدافة واالفكار المسٌئة للدٌن التً ٌتم تداولها من خالل مواقع 

 ً ومواقع االنترنت التواصل االجتماع

 التواصل مع قسم االرشاد بمدٌرٌة التربٌة والتعلٌم-6        

 االلتزام بمكونات المبادرة التً اعدها البرنامج الوطنً لتطوٌر المدارس   -7

انطالقا من ان البرنامج الوطنً لتطوٌر الدارس ٌشجع المبادرات التربوٌة النوعٌة بٌن 

ل على احداث تغٌٌرات اٌجابٌة فً داخلها وفً بٌئتها من منسوبٌها باإلضافة ألنه ٌعم

 خالل تفعٌل الطاقات الكامنة  فٌها

حٌث ان الفرٌق المبادرة ٌمتلك مهارات وممارسات نوعٌة اسهمت فً تأهٌل طالبات 

المدرسة خصوصا فرٌق امن  المعلومات كً ٌكونوا طالبات ٌتسمن بالعفة االلكترونٌة 

 ة بإٌجابٌة ودعما لمصلحة وطنهم ومصلحة االنسانٌة صالحات فً عملٌة التنمٌ

 

             

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 نقاط القوة فً المبادرة

 
 

 جاءت المبادرة تالمس الواقع المؤلم الذي اصبح ٌعٌشه مجتمعنا الذي اصبح 

 ٌعانً من سلبٌات االستخدام السًء لمواقع التواصل االجتماعً ومواقع االنترنت

 من حٌث التفكك االسري واالسقاط واالبتزاز و العزلة االجتماعٌة باإلضافة  

 للمشاكل الصحٌة فكان البد من انطالق المبادرة لتوعٌة الطالبات ودق ناقوس 

 الخطر حتى نعود الى حالة التوازن فً استخدام المواقع )العفة االلكترونٌة ( 

 والوازع الدٌنً فًوالعودة الى الفطرة السلٌمة وتحكٌم الضمٌر 

 كافة تفاصٌل الحٌاة 

 

التواصل مع المجتمع :لتحقٌق اهداف المبادرة  كان البد من التواصل مع المجتمع 

 المحلً :

استضافة مختصٌن   لمجال التوعٌة االلكترونٌة وامن المعلومات )وزارة االتصاالت -1

 وتكنولوجٌا المعلومات(

 ت )وزارة االوقاف(استضافة وعاظ ودعاة لتوعٌة الطالبا-2

 عقد دورات لطالبات من خارج المدرسة )طالبات االرشاد (-3

التواصل مع مرشدة المدرسة لتوجٌه النصح واإلرشاد والتوعٌة من خالل  سرد -4

 قصص واقعٌة

 استثمار صفحة المدرسة االلكترونٌة لنشر منشورات توعوٌة عن العفة االلكترونٌة-5

 تربوي مقتنع بالفكرةفرٌق  وهذا كله تم فً وجود

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الموارد التً تم توظٌفها

 :اوال الموارد البشرٌة

 استغالل المشاركات فً المبادرة االستغالل االمثل إلحداث تغٌٌرات اٌجابٌة فً مفاهٌم  -1

 استخدام مواقع التواصل االجتماعً ومواقع االنترنت

 الوعاظ والدعاة - 2

 التربٌة والتعلٌمقسم االرشاد بوزارة --3

 وزارة االتصاالت و تكنولوجٌا المعلومات -4 

 :الموارد المادٌةثانٌاً 

 تجهٌز منشورات الكترونٌة ونشرها عبر صفحات التواصل االجتماعً ومواقع االنترنت-1

 نشر فٌدٌوهات توعوٌة-2

 نشر ملصقات وبو سترات توعوٌة حول العفة االلكترونٌة-3

 مواد اذاعة مدرسٌة-4

 غرفة مصادر-5

 LCDجهزة حواسٌب أ -6

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 أبرز محطات المبادرة

 

 :فً المرحلة األولى : تركزت داخل المدرسة على نواة من الطالبات بحٌث

 طالبة من طالبات مدرسة  35بدأت المبادرة انشطتها بنواة من الطالبات بلغت  -1

 طالبة . 44الفالوجا الثانوٌة للبنات  ثم تطور العدد لٌصل إلى 

 بعد تنفٌذ مجموعة من األنشطة مثل توزٌع بوسترات وملصقات ولوحات حائط   -2

 وتنفٌذ مجموعة من اإلذاعات المدرسٌة وبعض لقاءات الوعاظ  بالتنسٌق مع 

 وعاظ  المجتمع المحلً.

 غزة تنفٌذ دورة أمن المعلومات بالتنسٌق مع وزارة االتصاالت ومدٌرٌة شمال  -3

الثانٌة : توسع االنشطة لتتمحور حول طالبات المدرسة وتنطلق إلى ما خارج المرحلة 

 :المدرسة  بجهود المعلمات المشرفات والطالبات المشاركات فً المبادرة بحٌث

تم تنفٌذ مجموعة من اإلذاعات وحمالت الهشتاغات التً تدعو للعفة االلكترونٌة على  -1

 مستوى مدرسة الفالوجا .

 ة من طالبات مبادرة العفة فً مدرسة الفالوجا ورشة عمل على مدار نفذت مجموع -3

 ٌومٌن استهدفت طالبات االرشاد فً المدارس  الثانوٌة فً مدٌرٌة شمال غزة وذلك

 بالتنسٌق مع قسك اإلرشاد فً مدٌرٌة شال غزة وإدارة مدرسة الفالوجا والمعلمات  

 المشرفات على المبادرة  

 طالبات المشاركات فً مبادرة العفة بتنفٌذ بحث علمً بالتنسٌققٌام مجموعة من ال -4

 ٌة .مع لجنة لبحث العلمً فً المدرسة حول تأثٌر الفٌس بوك على الثقافة االسالم 

 

 



 

 

 

 

 

 مولة للمبادرة :مرحلة مأ

 

 تعمٌم األنشطة والدورات التدرٌبٌة التً اشتملتها المبادرة على جمٌع المدارس -1

 نشطة .ن الخطة السنوٌة الرسمٌة لقسم األالثانوٌة فً قطاع غزة ضم 

 

 ترونٌة فً المدراس الثانوٌة على غرار أسبوع كاعتماد فكرة أسبوع العفة االل -6

 المكتبات وغٌرها من االنشطة الموجودة فً قسم االنشطة فً مدٌرات التربٌة والتعلٌم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


