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  "يف النقد التعليمي"ثالثمائة عدد من صحيفة : يف اإلعالم التربوي

 (1)  

 يف مبناه وموضوعاته.  إعالم تقليدي   إن اإلعالم التعليمي المدرسي  

 كيف؟ 

 ع موضوعاهتا زمن التحرير، ثم تمر  تجم   سنوية أو نصف سنوية، تظل   ر المدرسة أو اإلدارة صحيفة  ُتصد  

 .صحيفة يف أربعين أو خمسين صفحة   بمراحل التحرير حتى تخرج  

ا فيها، ات زمن كنت طالب  لتي أصدرهتا مدرسة كشك الثانوية العسكرية يف الثمانيني  ا "أضواء"هكذا كانت مجلة 

، "ازفت"ـة بلعت عليها، وهكذا صدرت مجلة اإلدارة التعليمي  وهكذا ظهرت مجلة مدارس خاصة يف القاهرة اط  

...  ر سنواتوهكذا صدرت مجلة بالتعاون بين مدرسة وحدة سنبو والوحدة المحلية منذ ما يزيد على عش

 إلخ.

م، 1111إليها  تنفيذ مجلة سنوية لمدرسة وحدة سنبو الكربى عندما عدُت  ُت وهبذه الصورة التقليدية أرد  

ا أو كاد؛ لذا انتهى العام عتها على الزمالء، لكن المردود كان صفر  ووز   ،ت الموضوعاتد  فحد  

 م من دون التنفيذ.1111/1111

م 1112/1112م فانشغلت بإهناء كتابي السادس، ثم جاء هذا العام 1111/1112ومن بعده جاء العام 

ش له، لكنها جاءتني والتجي   ،وفراغ عقلي ونفسي من إعداده ،دين من جديد بعد طبع كتابيألجد الفكرة تراو  

 هذه المرة مختلفة. 

 كيف؟ 

؛ ألن مداها وهي غير عملية بالنسبة إلي   ا،وطباعي  ا ي  ى إمكانايت ماد  ة تربطني بميزانية تتخط  الفكرة التقليدي  

راهتا، تطوير الفكرة حتى تضمحل متغي   طويل، ومتغيراهتا كثيرة لن تكون تحت السيطرة؛ لذا كان المطلوُب 

 ا.ا ميسور  وتزداد ثوابتها؛ مما يجعل تحريرها أمر  
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هبذه  أن من  اهلل تعالى علي   ا، وأخربت به كثيرين حولي، وظللُت هكذا إلىا ليس قصير  حملت هذا التصور زمن  

 .الجديدةالفكرة يف صورهتا 

 فما كانت هذه الفكرة؟

موادها  ها، وتقل  زمن تحريرها، وتقل ميزانيتُ  ؛ فيقل  A3ها يف أربع صفحات لتخرج يف ورقة حجمها كانت طبعُ 

 ذت من قبُل.ف  هذه الفكرة نُ  ا يف اإلعالم الرتبوي، وقد كانت بحمد اهلل كذلك؛ فما أظن  التحريرية؛ فتكون سبق  

أقدم  (211خلفت وراءها ثالثمائة وعشرة أعداد ) ،ثالث سنوات  وبدأت يف اإلصدار منذ ما يزيد على 

 فهرسها التحليلي.

(1) 

 ويف العدد مائتين كتبت هذه الكلمة:

 ائيةالتي تصدرها مدرسة وحدة سنبو االبتد "يف النقد التعليمي"( من صحيفة 111العدد مائتان )

 (.022( ما حدث مع العدد مائة )022يحدث مع العدد مائتين )

 ماذا حدث ويحدث؟

( انتهاء 022م، وموافقة العدد مائتين )0202/0202( انتهاء العام الدراسي 022إنه موافقة العدد مائة )

 م.0202/0202العام الدراسي 

 وبهذه الموافقة يكون نصيب كل عام دراسي مائة عدد كاملة.

 ذلك؟ يدل   عالم  

إنه يدل على التنظيم والمنهجية الواضحة واإلصرار على االستمرار يف األداء غير المسبوق يف مجال 

مثل هذا اإلصدار  وجود   - على كثرة متابعتي هذا األمر - ة؛ فال أعلمالصحافة التربوية المدرسي  

 األسبوعي بسماته وموضوعاته وخصائصها.

د أصالة ئة األولى مع المائة الثانية يف هذا األمر فإنهما يختلفان يف أمر آخر يؤك  حاد الماوعلى الرغم من ات  

 هذه الصحيفة.
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 ما هو؟

ز بالتناول التحليلي التي تتمي   عشرة   ا، بمقاالته التسع  ة الذي قارب الثالثين عدد  إنه وجود ملف القرائي  

أنشطته يف يوم القرائية ويوم دعم القرائية، أكبر عائد تربوي للقرائية، و الناقد الذي يستهدف تحقيق  

 واختبار القرائية.

ا ( عدد  22، كل مجموعة تحتوي على خمسين )أربع مجموعات إلىالمائتين هذه األعداد  ت  م  وقد قس  

ر كل ها، وتختلف هذه المجموعات يف: حجم مقدماتها التي تحكي تطو  مفهرسة يف غالف يجمع  

 يضم األعداد السابقة. ا، والفهرس الذيخمسين عدد  

 

(2) 

 ، وهاكم فهرسها التحليلي:211فوصل لحظة كتابتي  ،وزاد 211واستمر العطاء حتى تم العدد  

 الموضوعات ع

 - "المحاضن الرتبوية"فكرة  - 2\6من أرشيف إذاعة  - "دوري المحاضرات"من نشاط  0

 .2\6تكريم متفوقي 

هتيئة تربوية للعام  - هتيئة عامة للرتبية اإلسالمية - لعربيةهتيئة عامة للغة ا - اإلعالم الرتبوي 0

 .الدراسي

 جريمة جعل رسو  اهلل شخصية أدبية.  - وائل من األو  حتى الخامساأل - خطأ عروضي 2

 - يف فن الخاطرة - "علي مبارك"يف االنحرافات الرتبوية  - facebookمدرسة على ا ال - لغويخطأ  2

  .اقصة قصيرة جد  

 - "الناس الكهربا"قصة  - نقود على كتب اللغة العربية - غويفروع اللغة العربية والنقد الل   2

 .وائل من السادس حتى العاشراأل

يا معلم، مكتبة  - ثقافة المعلم .. بعض عناوين الكتب التي تصدرها وزارة الرتبية والتعليم 6
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 ."وجود"قصة  - الخاطرة
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مدرسة لبدء العام الدراسي الاستعدادات  - "فقد"قصة  - اجتماعيات - النقد اللغوي السريع 02

  .الجديد

كيف تحلل  - الدين النصيحة - كاريكاتير - جولة يف مكتبة مدرسة وحدة سنبو - رجع الصدى 00

 قصة؟

الغيبة .. مرض اجتماعي  - مدرسة وحدة سنبو الكربى التي يف خاطري - تنمية وجدان التلميذ 00

 .ديني

 وللغة اإلنجليزية مكان - لوحة الضمائر - مدرسة واإلذاعة المدرسيةال - التدريس االستماعي 02

 .فن الخاطرة -

هل من  - نشاط مدرسي - رالخيل والخي - تاريخ النشيد الوطني يف مصر - ةالدرجة النفسي   02

 مشمر؟

 - ولية المعلماتؤمس - لوحة الشرف - اللوحات الخشبية - تلميذة متميزة - "عدين .. أعدك" 02

  نشاط مدرسي. - حاجة اإلذاعة - يف أفياء ذي الحجة

لوحة أقسام  - التعليم التجريبي - نصيحة - ةمن الفعاليات التعليمي   - رسم حروف المد 06

 .الكالم

 



7 

 

 - مرحلة أسماء الحروف - ن جنس العملالجزاء م - األستاذ سمير هال  - الطبع الملون 07

 .تعليم المخارج

 - اللغة العربية لألو  الثانوي منهج - أيها اإلنسان - استبانة - السبورات غير الطبشورية 08

  .الطريقة الكلية والطريقة الجزئية

علي "االنحرافات الرتبوية القيمية يف قصة  - اك الشهرياالشرت - أو  حملة تربوية إعالمية 09

 ."مبارك

مكرر رقم العدد ] لوحتان - جريمة جعل رسو  اهلل شخصية أدبية - اتدريس القصة سماع   09

 .خطأ[

 همزة مد باأللف - األستاذ محسن الخشاب - "علي مبارك"يف تناقض أحداث الزمان والمكان  02

 نشاط مدرسي. -

 نشاط مدرسي. - ردود السادة أولياء األمور - مسابقة القرآن الكريم - لسادس االبتدائيذ اتلمي 00

التحليل اللغوي يف الصفوف األولى  - ردود أولياء األمور - بيت من الشعر - االعتماد والجودة 00

 .والمقاطع الصوتية

المسابقات يف  - والتعليموحدة تكافؤ الفرص بوزارة الرتبية  - المحاضن الرتبوية الصغيرة 02

  .مدرسة وحدة سنبو

ر 02 المعلم  - قصة المسابقات يف مدرسة وحدة سنبو الكربى االبتدائية - التدريس المصغ 

 والمقرر.

هل يصلح جحا شخصية تربوية تعليمية؟ اإلذاعة المدرسية خربة تعليمية ينبغي أن تبدأ منذ  02

 الصغر.

 - الختباراتلاستعدادات المدرسة  - استبانات رجع الصدى - رفع درجة اللغة العربية 06

 اجتماعيات.

 



8 

 

 - ختباراتاالجدو   - فائض القو  ُيفسد البناء الفني - اجتماعيات - براعم الروضة وزهراهتا 07

 المدرسية. الصحافة - الفصل النموذجي

ا يغني عن ماع  سوا كيفية تدريس القصة تدريس   - معيار أشكا  الحروف "الفصل والوصل" 08

 الكتاب. 

 ظهرت النتائج يف بعض المواد. - (1) النشاط التعليمي - دعوة من القلب 09

 أخبار مدرسية. - اجتماعيات - (1) النشاط التعليمي 22

انحياز كتاب الصف الثاين اإلعدادي لمعين  - اخاطرة قصيرة جد   - جولة يف المدرسة اإلعدادية 20

  .بسيسو

 .[21]مكرر خطأ، فهذا العدد رقمه  التعليم االبتدائي - بشرى - السلبيةالرتبية  20

 أخبار مدرسية. - تعزية - سيف يف يد صانعيها يؤكد تبعيتنا ،الرتبية الدولية 22

 أخبار مدرسية. - هتنئة - الصحافة يف مدرسة وحدة سنبو الكربى االبتدائية 22

تنويه بطبيعة  - "اا، واعمل محلي  ر عالمي  فك  ".. شعاره  الزيف التعليمي - الرتبية غير المنتجة 22

 .العدد

لقطات  - وفاة األستاذ محمد صدقي الصيفي - التعليم وصناعة الغش - مدير المدرسة الجديد 26

 نشاطالمن 

 ا.قصتان قصيرتان جد   - مديرو مدرسة وحدة سنبو االبتدائية - الكالم بناء - ةتلميذبقلم  27

من أخبار محمد البيدق .. سياحة يف كتب الرتاث )النص  - "البيدق"ة مع كلمة غوي  ة لُ سياح 28

 األو (.

من أخبار محمد البيدق .. سياحة يف كتب  - غياب الجملة والفقرة بين الكلمة والموضوع 29

 .إعالن - (1الرتاث )

 



9 

 

 أخبار مدرسية. - مناهلحصة يف حجرة ال - ةلقطات توثيقي   - مدرسة وحدة سنبو االبتدايئة 22

رؤية األستاذ محسن الخشاب يف  - فهرس األعداد األربعين - تحديث الوسائل التعليمية 20

 التطوير.

ماذا يريد  ..المعلم والمتعلم - علمانية عرض نماذج القدوة - الفائض العلمي لدى المعلم 20

 كالهما من اآلخر. 

 ألنبياء واألولياء يف أزماهتم؟ تلميذات نشيطات.كيف تصرف الرسل وا - التمييز - هتنئة 22

الجودة  - تعلية فناء المدرسة - القراءة بالنسبة إلى الضعيفلماذا حصة الرتبية الرياضية؟  22

 .يا معلم - التعليمية

تلميذات  - اليوم الدولي للغة األم - اليوم العالمي للغة العربية - السنة الدولية للغات 1112 22

 .(ب) نشيطات

 وال  ؤهل تعد نفسك مس - اكن مربي   -  مفهوم الشخصيةالتخبط يف - التنوين - المفعو  المطلق 26

 عن عبادة طالبك؟

قصة  - تيسير العلوم الطبية وصناعتها – ا كلمي  تحليل الجملة تحليال   - المؤتمر الرتبوي األو  27

 ا.قصيرة جد  

 همسة عتاب. - بيانات الطالب - أطفا  ما قبل المدرسة النمو اللغوي عند - الفصل عند رائده 28

 بالصف الثاين"نعمة العقل"الخرايف يف درس التفكير  - مناهج العلوم - مدرسة اإلعداديةالمدير  29

 اإلعدادي.

األدب غرس  - مع تالميذي - طابورالالروضة و - الرتبية الذاتية بالمراقبة - خاطرة تربوية 22

  .ربيةلمعلم اللغة الع

من الفكرة حتى العدد  "يف النقد التعليمي"صحيفة  - ااحتفا  الصحيفة بإصدار خمسين عدد   20

 



11 

 

 .الخمسين

 دكتورة سميرة موسى. - ضوابط استعما  الدواء - من خواطري - مصطلح النقد التعليمي 20

أهداف  - لمربدالمرشح وا - القرآن والسنة وإهناضهما من الكبوات - فلسفة التعليم يف مصر 22

  .الرتبية الرياضية

نشرة معلومات مركز المعلومات  - .. بطاقة تعريف6/1فصل  - مكتبة دكتورة سميرة موسى 22

 .الوحدة المحلية

النقد  - األدب اإلسالمي"لماذا مصطلح  - "قطر الندى وبل الصدى"تدليس لجنة إعداد  22

 ."األدبي اإلسالمي

األهداف الخاصة للرتبية  - انتخابات مجالس إدارة الفصو  - "وليلةألف ليلة "الحرافيش ..  26

 .الرياضية

 .)ب( األهداف الخاصة للرتبية الرياضية - التوأمة العلمية بين تالميذ الفصل - مع شيخ البالغة 27

 ."ا يا مدرستحية وشكر  "زجلية  - ضوابط استعما  األدوية - اختبارات التشخيص 28

 ... الرؤية والرسالة 6/1فصل  - الميزان الصريفغياب موضوع  29

 .موضوعات النحو العربي - األرقام العربية - طرق تدريس الرتبية الرياضية 62

 .6/1شهادات تقدير  - مكونات عملية التدريس - )ب( طرق تدريس الرتبية الرياضية 60

 .ا المغزوةبين عصفور ضحا وعصفور الحكيم .. بين أوروبا الغازية وأوروب 60

 .تطور الرتبية الرياضية عرب العصور - )ب( بين عصفور ضحا وعصفور الحكيم 62

 .تطور الرتبية الرياضية عرب العصور )ب( - "حرباء"القريب البعيد .. رحلة الغربة مع مجموعة  62

 .تطور الرتبية الرياضية عرب العصور )ج( - القريب البعيد )ب( 62

 .مجلة أبناء سنبو - المقاطع الصوتية التعليمية  األلوكة ينشرانشبكة محيط وموقع  66

 



11 

 

  .واجبات معلم الرتبية الرياضية - اللغة العربية بالصف األو  الثانوي كتابا – رسياجتماع مد   67

 - نصف المعلومة تشوه العملية الرتبوية - تنوين المنقوص النكرة - ارهامديرو المدرسة ونظ   68

 .رةمن لغة اإلشا

 .ةالموضوعات المحذوفة يف مختلف المواد المدرسي   69

 .قلق الشخصيات المنتهي باليقين يف رواية عصفوران بين الشرق والغرب 72

 ."القريب البعيد"اقتباس جزء من مقا   - حدث يف شهر جمادى اآلخرة - الوسائل التعليمية 70

تكريم متميزي "اللوحة األولى  - كيةتصنيف األهداف السلو - أسماء الحروف وأصواهتا 70

 ".المدرسة

كيف تحل  - وفاة الحاج عاد  مصطفى الفقي - باألو  الثانوي "صناعة المستقبل" 72

 المشكالت؟

 - التقويم يف الرتبية الرياضية - طريقة القبعات الست يف التدريس - بيت يضم المفاعيل الخمسة 72

 .الوسائل التعليمية

 .أوزان الشعر العربي - يا للتهج  اعتماد المقطع أساس   - قيمعالمات الرت 72

 .6/1بتكريم متميزي فصل  لقطات من احتفالية مدرسة وحدة سنبو 76

 .نفلونزا الطيور والخنازيرعن إندوة توعية  77

 .الثنائيات المعوقة يف البيئة المدرسية - مرض التوحد - صور للنشاط الحر 78

ُنوا}شعار  –اللوحة الثانية  79 او  ت ع  ل ى و  ب ر   ع  ى ال  و  الت ق  إكساب الطالب مهارات  - [1: المائدة] {و 

 .الم العاقبة - شباب من سنبو - الطموح األقصى

 .الشمسية "أ "حروف  - وهم التجديد يف مناهج اللغة العربية - )ب( صور للنشاط الحر 82

  .إهما  فروع اللغة العربية - ديب الملتزم باإلسالمعناصر البناء الفني عند األ - اجتماع مفاجئ 80

 



12 

 

شكر  - رحمه اهلل "سعيد دويدار"المهندس  - "أرض الشوك"فلسفة الحزن يف  - خرب مدرسي 80

 .محمد البيدق

 .مجريات تنفيذ ندوة إنفلونزا الخنازير 82

 .نماذج من شهادات التقدير - حفل توزيع شهادات التقدير 82

 ... باين سنبو الحديثة الحاج سيد الخشاب - و اإلعداديمعهد سنب 82

لوحة التكريم  - معايير جودة طريقة التدريس - سنبو الكربى وحصص اإلنشاء - دفرت الوعي 86

 .الثانية

بعض صور الدعوات إلى الحفل  - الصورة غير التقليدية للنشاط 6/1الحفل السنوي لفصل  87

 .وظروفها

 .يات التدريسإسرتاتيج - سمات الناجحين - الربنامج والفقرات 6/1صل الحفل السنوي لف 88

 ."راحلة"عقيدة الوحدة واالنفراد يف  - التناقض سمة ظاهرة يف دروس الصف السادس 89

 .أخطاء تسمية الحروف بأصواهتا - للسادس االبتدائي "آداب سامية"الرتبية والتفكير يف نص  92

بقطات من إذاعة  - 6/1من برنامج حفل  - الشاملة إلى عقد مميزتحويل معلمي المكافأة  90

1/2. 

 .الرتبية الكتابية - لقطات من وقائع الحفل السنوي 90

 .اللغة العربية للسادس االبتدائي العبثية يف إخراج كتابي 92

 .القرآنية "الخليل بن أحمد الفراهيدي"مسابقة  92

 .تربويات - أسماء الحروف ورموزها وأصواهتا 92

 - صور حروف فواتح سور القرآن المقطعة - حوار مع حواء - المفعو  المطلق المبين للعدد 96

 .القراءة
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جدو   - أضرب الخرب - "النحو يف الكالم كالملح يف الطعام"فساد  - معاين حروف العربية 97

 .دوائر العروض - اختبارات

تالميذ دفرت  - ات األعداد الخمسين الثانيةفهرس موضوع - خصائص معلمة رياض األطفا  98

 .1 - الوعي

 .صور فواتح سور القرآن الكريم الفعلية - الحفل الوداعي - وصايا لمعلمة رياض األطفا  99

إيحاءات تحريف تاريخ التعليم يف مصر يف  - "يف النقد التعليمي"صحيفة  - الرتبية اإلسالمية 022

 "علي مبارك"قصة 

آخر  - هتنئة - المعيار الخاطئ يف حساب األخطاء يف اإلمالء - ختبارات هناية العاموبدأت ا 020

 .إذاعة مدرسية

  .6/1الحفل الوداعي لفصل  020

وصية  - تثبيت إعالن مسابقة الخليل بن أحمد القرآنية - القضايا المتضمنة يف مواد الهوية فقط 022

  .ذي اإلصبع

 .بقوة .. خاطرة قرآنية - ونسكو والرتبية الدوليةالمدارس المنتسبة إلى الي 022

 .لوحة باب البد  - لقطات من كتاب األستاذ سعيد أبو العال - وبدأ العام الدراسي 022

اتحاد خريجي مدرسة وحدة سنبو  - (وأهدافها "يف النقد التعليمي"مرتكزات صحيفة )تثبيت  026

 .االبتدائية

نا - فقرتينتثبيت  - يةنقابة مراجعي النصوص العرب 027 ش  ن  غ  االجتماعات المشرتكة .. والخربة  - م 

 .الجزئية

 .الفضائيات الرتبوية .. قراءة مقارنة - م1112/1112خطة النشاط اإلذاعي للعام الدراسي  028

 .لوحة جهاز النطق - تعليم الحروف الشامل يف مرحلة الحروف المفردة وما بعدها 029
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ج )أ(معلم اللغة  002 ر  ل والخ  خ  بطالن عز  المكتوب عن كاتبه وتعليل  - اللغة العربية .. الد 

 .ات المعريلزومي  

  .إهما  التعدي واللزوم - مدرسة سنبو الثانوية الصناعية للبنات - تحفيظ القرآن الكريم 000

 .ت محتوياهتاغياب الممهدات العلمية وتفتيت الباب العلمي يصعب العملية التعليمية، ويشت 000

د وُمدير 002 ه وُمرش   .(1)معلم اللغة العربية .. ُمخط ط وُموج 

د وُمدير 002 ه وُمرش  وفاة مدير مدرسة وحدة سنبو األستاذ  - (1)معلم اللغة العربية .. ُمخط ط وُموج 

  .طارق عزب

وفاة األستاذ سعيد أبو  - ى لها غير المقصودكلمة يف القرآن قد يتبادر إلى ذهن أكثرنا معن   21 002

 .العال رحمه اهلل

للعام الدراسي  المدرسة ال  أو - (1) أجزاء القرآن الكريم وأحزابه وأرباعه وسوره 006

  .م1112/1112

  .اإلحصاء القرآين السابق .. تاريخ فكرة - (1) أجزاء القرآن الكريم وأحزابه وأرباعه وسوره 007

حو  الخريطة الذهنية يف القرآن   - لثالثة األخيرة من القرآن الكريمالخرائط الذهنية لألجزاء ا 008

 .الكريم

 .محفظ القرآن ومعلمه - أهداف تعليم القرآن الكريم 009

 .لوحة مقاصد سور القرآن - كيف تحفظ القرآن؟ 002

 .تفعيل القرآن يف نفوس المسلمين - المتشاهبات - "صانع أحالم"تغيير الشعار بإضافة  000

 .القرآن مجموعة قصصية .. فلسفة وجود - القرآن مجموعة قصصية 000

 .(1من إحصاءات القرآن .. يا أيها الذين آمنوا ) 002

ظ القرآن الكريم وتنمية العلوم الشرعية  - (1من إحصاءات القرآن .. يا أيها الذين آمنوا ) 002 محف 
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 .وية يف نفوس التالميذغ  والل  

 .بو الكربى المطور .. استطالع مصورمركز شباب سن 002

 .روضة مدرسة وحدة سنبو .. استطالع مصور 006

ظ القرآن الكريم وتنمية التفكير واالستدال  يف نفوس التالميذ - الصحابة ومراجعة القرآن 007  .محف 

ن يف ابن عباس المعجمي األو  .. مسائل نافع بن األزرق يف غريب القرآ - تغيير صفة المحرر 008

 1 - شعر العرب

همزة  - الالم القمرية .. الحروفتحليل أصوات  - الالم الشمسية .. الحروفتحليل أصوات  009

 .قراءة وكتابة.. باء 

فضائيات الطهو  - تعليم الخط العربي يف مدارسنا .. بين الطريقة الكلية والطريقة الجزئية 022

 .وعشوائية اختيار المحتوى

ص العالقات - المهن التعليمية وكيفية االنضمام إليها قانون نقابة 020  .شركات االتصاالت وُرخ 

األستاذة أميرة إبراهيم مديرة مدرسة وحدة  - اللغوية .. عودة إلى عصور االحتجاج السلفية 020

 .سنبو

 .األستاذ علي سرحان .. ومدرس الكشكو  - "نصائح أب"نص  - إضافة محمو  المحرر 022

المديرة الجديدة .. وبصمات  - "ثناءأيف "لوحة  - ات المعلمين وإهدار القيم الرتبويةمذكر 022

 .المكان

 - تغيير إعالن مجموعات الصحيفة - (1)حروف الخط العربي .. التطور يف الرسم والرتتيب 022

 .تعديل اسم المديرة

 .لوحة وظيفة الكتب والمكتبة - (1حروف الخط العربي .. التطور يف الرسم والرتتيب) 026

الزي المدرسي .. بين األستاذة أسماء هال  واألستاذة  - القس دانلوب وتغريب التعليم يف مصر 027
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 .أميرة مديرة المدرسة

عالمات الرتقيم .. بطاقة  - اإلمالء العربي .. بطاقة تعريف - الخط العربي .. بطاقة تعريف 028

 .تعريف

 .المعلمون والهواتف الذكية - 1112/1112للعام الجديد  استعداد المدرسة 029

األستاذ هباء جودة  - األدب سالح .. فمتى يستخدمه األديب المسلم الملتزم باإلسالم؟ 022

  .واالستثمار الرتبوي للعالقات

 - تعزية لمديرة المدرسية - زفتا( –زفتى  –)زفته  - م1112/1112وبدأ النشاط اإلذاعي  020

 .اة .. قصة قصيرة جد  ضبابي

 .معارك األهمية الوهمية .. الثنائيات الفاعلة يف المدارس واإلدارات 020

متى ُيع د   - وسكنت اللوحتان التكريميتان واجهة المدرسة - 6/1انتخابات مجلس إدارة فصل  022

 المعلم مادته التعليمية؟

 .6/1بدء الربنامج الثقايف لفصل  - ةوكانت المدير - نظام العد المصري - األدب رسالة 022

 .م1111جمهورية زفتى إحدى تجليات ثورة - بعض مالمح الربنامج الثقايف 022

الربنامج الثقايف  - الُجُدر تتحدث .. اللمسات الفنية لمديرة المدرسة األستاذة أميرة الصعيدي 026

 .(2 - 1) 6/1لفصل 

 .قطع األوراق وإلقاؤها - تماعيات المدرسةاج - لتجميل المدرسة 6/1مبادرة فصل  027

 .السبورة القلمية .. أمل تحقق - األستاذ أسامة عبدالحي بديوي .. رحلة فرشاة وعقل 028

اللوحة الجدارية األولى يف  - اإلدارة المبدعة هي التي تتيح الحد األقصى للطموح واإللهام 029

 .فصل دراسي

 أخبار مدرسية. - (6 - 2 - 2الربنامج الثقايف ) 022
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 .إحساس )شعر( - يات وأمثلة يف صور تعليميةإسرتاتيجالقرائية ..  020

القرائية .. طريقة تدريس تركز يف تحليل المحتوى لتكوين عادات عقلية ذاتية يف إطار التعلم  020

 .انخربان مدرسي   - النشط

 .يف مدرسة عثمان بن عفانرحلة أوائل التالميذ .. من الفكرة حتى أداء االختبار  022

 األستاذ حمدي شرف الدين - 7م .. 1112/1112للعام الدراسي 6/1الربنامج الثقايف لفصل  022

 .أخبار - اجتماعيات -

االختصاصي  - مدرسة وحدة سنبو االبتدائية ووحدة تكافؤ الفرص - التحدث باللغة الفصحى 022

 .النفسي

 .للصف السادس "الحذاء العجيب" حركة الفكر المضطرب المزدوج يف 026

 - األستاذ محمود الزين - 2م ..1112/1112للعام الدراسي 6/1الربنامج الثقايف لفصل  027

 .األستاذ حماد الخولي

األستاذة أميرة  - األستاذ أسامة بديوي - 1م.. 1112/1112 2/1الربنامج الثقايف لفصل  028

 .الصعيدي والمشاركة الطالبية

المدرسة  - جدو  أعما  الحفل المرسل إلى الضيوف - 6/1امج الحفل السنوي لفصل برن 029

 .ترتدي حلة جديدة

ايف فن الخاطرة  - 6/1لقطات وحروف من حفل  - مقرتح بالكلمة الرتحيبية 062  .القصيرة جد 

 - م الفصل الدراسي األو 1112/1112للعام الدراسي  6/1وقائع الحفل السنوي لفصل  060

 .الوطني 2/1ن إبداع فصل م

األستاذ محمد أبو زهرة معلم اللغة اإلنجلزية وصحيفة  - 2/1برنامج الحفل السنوي لفصل  060

 ."ال"معاين لوحة  - "الرسالة"
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: جدو  استمرار حلقات مسلسل أوائل األحداث - الحاج سيد الخشاب .. باين سنبو الحديثة 062

  .االختبارات، وتفعيل اإلبعاد

 ـعلى ال لدعوة  "أتمنى وتمنيايت" - فائدة الجودة الشاملة - القرائية والتعلم النشط والربمجة... 062

 .يف النقد اللغوي السريع.. 

 .أدوات التعلم النشط - يات القرائيةإسرتاتيج 062

طرة يف فن الخا - يف الدليل اإلرشادي للصف الثالث االبتدائي "نا الفاعلين"الخطأ يف مسألة  066

ا  .القصيرة جد 

 .الدكتورة سميرة موسى .. الحرف والنزف 067

 - 2/1لقطات من حفل  - 6/1تطوير شعار فصل  - نقد قصة أمنا خديجة يف مجلة الواحة 068

 .المهندس سعيد طاحون

  .القرائية نوع من التعليم المربمج أو تكاد 069

 .ريبية تتجاهل ما ال يجب تجاهلهالقرائية يف أدلتها اإلرشادية ودوراهتا التد 072

 - أخطاء لغوية يف دفاتر معلمي العربية - يات القرائيةإسرتاتيجأوهام بعض المعلمين يف بعض  070

 .لوحة المعلم اإللكرتوين

تكريم  - تأصيل األخطاء اللغوية واختفاء المبني للمجهو  والمفعو  المطلق من الكتابة التقنية 070

 .6/1متميزي فصل 

ايف فن الخاطرة  - تسوير الروضة 072  .القصيرة جد 

غرس حب القراءة هدف للقرائية يف مستواها التخطيطي األعلى يختفي عند المستوى التنفيذي  072

 .األدنى

 - وهم بعض المعلمين وبعض مدربي القرائية يف مهارة التقطيع الصويت - قصيدة الهاللي 072
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 .برنامج إذاعة سميرة موسى

 .يات القرائية الخاصة بالمفرداتإسرتاتيجعدم تكامل عناصر المنهج يف  076

ة حال  وهم بعض معلمي اللغة العربية وبعض مدربي القرائية يف التحليل الصويت للكلمة المُ  077

 .الذكاءات المتعددة - بالالم الشمسية

 - ة بعض المعلمينفلسفة رصد إتقان القرائية .. بين ضوابط وضع المخططين ووهم تجرب 078

 .يات التعلم النشطإسرتاتيج

يات إسرتاتيج - (1يات القرائية الخاصة بالصوتيات والمفردات)سرتاتيجالفلسفة اللغوية إل 079

 .القرائية ومحاورها

حوار سريع مع  - (1يات القرائية الخاصة بالصوتيات والمفردات )سرتاتيجالفلسفة اللغوية إل 082

  .عسكراألستاذ عاطف أحمد 

لوحة مستويات  - وهم الخلط بين تقطيع الكلمة إلى مقاطعها، وتحليل المقاطع إلى مكوناهتا 080

 .الوعي الصويت

 - يات المفرداتإسرتاتيج - لوحة عن القرائية - مهرجان القرائية بمدرسة وحدة سنبو االبتدائية 080

 .القراءة

 .2/1بتدائية المنعقد يف فصل برنامج يوم القرائية لمدرسة وحدة سنبو اال 082

 .(1)ج2/1تقرير برنامج يوم القرائية لمدرسة وحدة سنبو االبتدائية المنعقد يف فصل  082

 .(1)ج2/1تقرير برنامج يوم القرائية لمدرسة وحدة سنبو االبتدائية المنعقد يف فصل  082

 .(2)ج2/1نعقد يف فصل تقرير برنامج يوم القرائية لمدرسة وحدة سنبو االبتدائية الم 086

 .6/1برنامج يوم دعم القرائية بمدرسة وحدة سنبو االبتدائية الذي ينظمه فصل  087

 .1 - عام دراسي يف إدارة األستاذة أميرة الصعيدي مدرسة وحدة سنبو االبتدائية 088
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 .1 - عام دراسي يف إدارة األستاذة أميرة الصعيدي مدرسة وحدة سنبو االبتدائية 089

تكريم كوادر  - التناقض يف مقدمات األدلة اإلرشادية للقرائية ومقدمات كتب اللغة العربية 092

  .المدرسة يف يوم دعم القرائية

 .6/1برنامج يوم دعم القرائية بمدرسة وحدة سنبو االبتدائية الذي ينظمه فصل  090

 .(1) 6/1نظمه فصل  تقرير يوم دعم القرائية بمدرسة وحدة سنبو االبتدائية الذي 090

 .(1) 6/1تقرير يوم دعم القرائية بمدرسة وحدة سنبو االبتدائية الذي نظمه فصل  092

 .الوعي الصويت .. المرحلة التأسيسية يف القرائية 092

 . )ببليوجرافيا مقااليت التقرائية التحليلية(القرائية .. رحلة عام دراسي إال قليال   092

  .(1)ب طالب اللغة العربية مهارات اإلعراب ا يف اكتسا كالمال  ات إعراب  أثر إعراب الفقر 096

 .(1ب طالب اللغة العربية مهارات اإلعراب )ا يف اكتسا كالمال  أثر إعراب الفقرات إعراب   097

 .ية لعالج أمراض القراءةإسرتاتيجالطالقة ..  098

 .ؤدي بعضها إلى بعضاألستاذ أحمد عبدالقادر نجم .. محطات مع مواهب ت 099

 .111العدد  - اعتماد المدخل القصصي سبب الحشو الذي تحاربه الوزارة 022

 .شجرة الكلمة يف اللغة العربية - (1) راجعي يف مقااليت القرائية التحليلية الناقدةم   020

 .بعض ثوابت اإلعراب - (1راجعي يف مقااليت القرائية التحليلية الناقدة )م   020

 لوحة القرائية الجامعة .. المشرتك مع اآلخرين والمنفرد عنهم. 022

 .1عدد خاص بالعروض الشكلي/ 022

 .1عدد خاص بالعروض الشكلي/ 022

 .ما بين التهجئة والتهجية - ى مزيج من البنائية وما وراء المعرفةالقرائية .. تعليم ذو معن   026

النماذج التدريسية  - "التهجية"الخاطئة، وصيغة  "التهجئة"األدلة اإلرشادية .. بين صيغة  027

 



21 

 

 .ميةللنظريات التعليمية التعل  

 –الكتابة يف القرائية .. بين ما هو كائن وما يجب أن يكون  يات الكتابة يف القرائية؟إسرتاتيجأين  028

(1). 

 –كائن وما يجب أن يكون الكتابة يف القرائية .. بين ما هو  يات الكتابة يف القرائية؟إسرتاتيجأين  209

(1). 

 .(1يات التلخيص .. القرائية بين الثبات والتجديد )إسرتاتيج 210

 لوحة قرائية المدرسة. - (2يات التلخيص .. القرائية بين الثبات والتجديد )إسرتاتيج 211

 .لوحة قرائية إدارة زفتى التعليمية 212

 .النصف الغائب من القرائيةبين سليقة العامية وعدم تكلف الفصحى ..  213
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