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صحفیة لطالب مدرسة للبنین وأخرى للبنات في مدینة لجنة تحكیم ابن رشد للمسابقة ال
:طولكرم

د. حامد فضل هللا
العربیة لحقوق اإلنسان في طبیب اختصاصي وكاتب من السودان مقیم في برلین، عضو اللجنة التنفیذیة للمنظمة 

القاھرة، وعضو الھیئة االستشاریة لمؤسسة ابن رشد للفكر الحر في ألمانیا. صدر لھ مقاالت وكتابات أدبیة إضافة الى 
الترجمة.

حكم عبد الھادي
، محرر سابق في القسم العربي بإذاعة صوت ألمانیا ، من موالید مدینة جنین عام 1976إذاعي منذ عام صحفي 
إذاعة وصحیفةیعمل ألكثر من صحفي حر1995في فلسطین، درس اإلقتصاد وعمل عدة دراسات، منذ عام 1939

لھ العدید من المقاالت والكتب.ساھم في تدریب الصحفیین اإلذاعیین في جامعة بیزیت

فادیة فضة
،  عضو الھیئة االداریة لمؤسسة ابن 1959الجئین في المانیا ، فلسطینیة من موالید لبنان لناشطة في مجال الھجرة وا

رشد للفكر الحر. صدر لھا مقاالت ودراسات بحثیة حول المرأة والمھاجرین، كما لھا اسھامات بالترجمة . 

تقییم عام للمجالت الطالبیة االربعة 

بعین االعتبارمع األخذ بكثیر من الحرص قامت لجنة التحكیم بقراءة المواد التي احتوتھا المجالت الطالبیة المرشحة، 
التجربة األولى للطالب. أھم ما خلصت الیھ اللجنة یمكن تكثیفھ بالنقاط التالیة :كونھا

لم تغب المواد السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة عن مواضیع المجالت .اشادة عامة تشمل اختیار المواضیع وتنوعھا
أو اجتماعیاً االحتالل ومعالجة ظواھر طارئة أو ضارة صحیاً اضافة الى تغطیة الجوانب األدبیة والمعاناة من

معالجة قضایا معاصرة كالسیجارة واستعراض شخصیات مؤثرة في الواقع وتذكیر بأخرى قامت بدور ممیز.
االلكترونیة، وانتشار النرجیلة بین اوساط الشباب، كما لم یغب موضوع اللغة العربیة مع انتشار وسائل التواصل 

ماعي.االجت

اشادة عامة لكل المجالت من حیث الشكل ، وتقدیر عام لجھد الفرق األربعة التي عملت على تقدیم مجالتھا بشكل شبھ 
احترافي من حیث الزخرفة وتبویب العدد.

اشادة عامة باالختیار الموفق ألسماء المجالت التي تعبر عن المحتوى المرجو منھا.

أحتوت جمیعالمواضیع ، منھا ما كان وصفیاً ومنھا ما حاول طرح رؤیة نقدیة. ولألسفلوحظ تفاوت بمستوى معالجة 
قواعدیة. دون نسیان أنھا أول تجربة وھى من وجھة نظرنا رائعة وتستحق التقدیر وأحیانامطبعیةأخطاءالمجالت

والتشجیع.
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الالزم على حساب التوسع في المواضیع. استثمار مساحة النشر بعض األبواب اخذت مكاناً أكبر من لوحظ تفاوت في 
استعمال انواع واحجام والوان مختلفة من الخطوط یظھر اھتمام كل الفرق بتقدیم المجالت بقالب فني یستحق االشادة 

الزخرفة وتكرار أسم المجلة داخل النصوص ال مبرر رغم بعض المبالغة التي قد ال تریح القارئ في بعض االحیان. ف
لكن ال بد من االشارة قارئ وربما تدفعھ إلي عدم مواصلة القراءة، عسى االنتباه لذلك في األعداد القادمة. لھا وتربك ال

الى المجھود المشكور في ھذا المجال. إن التدریب ومتابعة اصدار المجالت سیسھم حتماً في ارتقاء المستوى الفني.

تحیة وتقدیر لعملھم مع األمل بمواصلة ھذا النشاط . كما نوجھ أشادة عامة اشادة عامة بالفرق األربعة على مجھودھا و
الذین كانوا في صحبتھم ولمتابعتھم تنفیذ المشروع ونجاحھ.والصحفیین لكل المشرفین التربویین 

وضعت لجنة التحكیم  عدداً من المعاییر  لتقویم المجالت الطالبیة واستندت علیھا في اصدار حكمھا : 

المواضیع المطروحة في المجلةتنوع -
- ً طریقة المعالجة عموما
متانة اللغة والصیاغة-
الرؤیة النقدیة للمواضیع-
اخراج العدد والتبویب-

: المؤلفة من وبناء على ھذه المعاییر حصلت مجلة الغصن وھیئة تحریرھا الطالبیة من مدرسة حلمي حنون/ بنین 
االستاذ زیاد قشوع، تحت اشراف فتحي الزقلة، عبد الرحمن القیسيفارس تیسیر الجمل، محمد تمام، محمد نجار، 

على افضل نتیجة وتكون في ھذه الحالة ھي المجلة الطالبیة الفائزة رسمیاً بمسابقة ابن رشد والصحفي مراد یاسین، 
الطالبیة.

قرأنا عن االقتصاد المحلي لبلدة تناولت المجلة عدداً من المواضیع واالختیارات التي اعتبرت جیدة وملفتھ ، ففي حین 
، كما تابعنا معالجة لغة جیدة وعرض متماسك ومنطقي وخال من الحشو.طولكرم في استعراض تاریخي وراھن تمیز ب

موضوع صحي تناول مرض السرطان عرف بالمرض وقدم معلومات قیمة للقارئ، الى معالجة ظاھرة العزوف عن 
الطالب الجیدة في صیاغة األسئلة وطرحھا ، اما موضوع موسیقى عربیة بتوقیع مقدرةالقراءة من خالل مقابلة ابرزت 

دبلوماسیة السلم والرصاص یشید بشجاعة الشعب الفلسطیني ، فلسطیني فیشیر الى أھمیة الموسیقى في حیاة اإلنسان
سلمیة دون ترك البندقیة، ونضالھ وتضحیتھ من أجل الحریة والكرامة منذ االحتالل وحتى اآلن ویدعو إلى المقاومة ال

القصیدة الحرة تختزن معاناة من یسقطوا بمواجھة االحتالل تحمل بعداً یقول ھناك الكثیر من العمل الذي ال بد من 
في كامل مواضیع العدد لغتھا بسیطة ولكنھا معبرة تكشف عن موھبة شعریة مبكرة تحتاج للصقل والرعایة .انجازه، 

في الواقع الفلسطیني. من الالفت أن االقالم التي عملت على انجاز ھذه المجلة تنتج وعیاً هسیطر ھم االحتالل وتأثیر
سیاسیاً مثالً في أھمیة تكریس المقاومة السلمیة اضافة الى تسلیط الضوء وإن بشكل أدبي على معاناة االسرى ووعیاً 

د ایجابي في استفادة المجلة من كل المساحة اجتماعیاً في معالجة القضایا المعاصرة في حیاة الطالب. اضافة الى نق
اللغة عموماً جیدة والعرض متماسك ومنطقي وخال من الحشو. مجلة الغصن  المخصصة للمواضیع وعدم اھدارھا.

االخطاء اللغویة والطباعیة التي كان من الممكن جیدة الطباعة والتبویب ، الخط واضح مریح للنظر مع بروز بعض 
تجاوزھا. 

الجزیل من لجنة التحكیم الى كل من ساھم وسیساھم مستقبالً في رعایة الطاقات الشابة الواعدة .الشكر 

عن لجنة التحكیم 

فادیة فضة
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استعراض عام للمجالت التي شاركت في المنافسة

/ الفائزة بمسابقة ابن رشد الطالبیةمجلة الغصن

حلمي حنون الثانویة للبنینالمدرسة: 
فارس تیسیر الجمل، محمد تمام، محمد نجار، فتحي الزقلة، عبد الرحمن القیسي: فریق العمل

والصحفي مراد یاسین: االستاذ زیاد قشوعالمشرف
مواضیع العدد:

االقتصاد في محافظة طولكرم ، فارس الجمل.1
العزوف عن المطالعة این الخلل ، فارس الجمل.2
الرحمن القیسيحیاة الناس من زمن الرصاص ، عبد .3
موسیقى عربیة بتوقیع فلسطیني ، عبد الرحمن القیسي.4
السرطان ھو آفة العصر ، فتحي الزقلة.5
حق الشعب الفلسطیني في إقامة الدولة ، فتحي الزقلة.6
صوت البلبل الحنون شعر حر ( غاب اسم كاتبھ) .7
دبلوماسیة السلم والرصاص ، محمد نجار.8
ھم الشمس ، محمد نجاررجال غیبت عن. 9

جلة الصحفیة " نبض القلم"م
العمریة الثانویة للبناتالمدرسة: 

: سارة نعیم ، فرح دروزه، سارة جالد، الرا الصدر، أمجاد عودةھیئة التحریر 
والصحفیة ھدى حبایب: مدیرة المدرسة نداء حمدان، والمعلمة نھایة فاخوري المشرفون 

مواضیع العدد:
ً االعاقة.1 تحد ولیس عیبا
تجربة المرأة في االنتخابات.2
لقاء مع مسؤول.3
مولد موھبة.4

المجلة الثقافیة " الفكر الحر"
العمریة الثانویة للبناتالمدرسة: 

: سندس حشاش، رنده شركس، ندین الجمل، ھبة الحاج قاسم، فاطمة ھریش الصحفیة ھدى حبایبفریق العمل
الصحفیة ھدى حبایبونداء حمدان، والمعلمة نھایة فاخوري: مدیرة المدرسة المشرفون 

مواضیع العدد :
عمالة األطفال.1
اللغة العربیة الى این؟.2
التدخین وانتشاره بین الشباب.3
الوجبات السریعة.4

مجلة " نبض اإلبداع"
حلمي حنون الثانویة للبنینالمدرسة: 

: ابراھیم الظاھر ، عبد الحمید قرمش ، زید حنون ، محمد شریم ، حلمي حنون فریق العمل
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والصحفي مراد یاسین: االستاذ زیاد قشوع المشرف 
مواضیع العدد:

اآلثار السلبیة إلكتظاظ الصفوف المدرسیة منذ الصغر في فلسطین (غاب اسم الكاتب).1
رسالة األسیر ، ابراھیم الظاھر. 2
تعریف بخلیل السكاكیني ، حلمي حنونبطاقة .3
السیكارة االلكترونیة داء أم دواء.....؟ ، ابراھیم الظاھر.4
ھكذا امسینا ، ھكذا اصبحنا...؟ ، عبد الحمید قرمش.5
استراحة العدد ، زید حنون. 6
اإلیدز قنبلة موقوتة في جسم اإلنسان ، حلمي حنون.7
حنونطولكرم ، مدینة لھا تاریخ، زید .8
المطالعة وتأثیرھا على شخصیة الفرد، (غاب اسم الكاتب).9


