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 مجلة التميز
 هي مجلة سنوية تطلقها جمعية جائزة الملكة رانيا العبدا� للتميز التربوي، 
ضمن رسالتها لتقدير التربويين، وتحفيز وتمكين المتميزين والمبدعين، ونشر 

ثقافة التميز وا�بداع وتعميق أثرها.
تهدف هذه المجلة إلى تزويد القارئ بمعلومات عن بعض جوانب التميز لدى 

الفائزين بجوائز الجمعية  لعام 2019 وعددهم 40 متميز، 11 منهم حاصل على جائزة 
المدير المتميز و 29 حاصل على جائزة المعلم 

المتميز. 



(أ)
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عبير خالد محمد عقيل
المدرسة التي فزت عنها: إسكان ا�مير هاشم ا�ساسية المختلطة

مديرية: الرصيفة
مركز الفوز: الثالث

 المؤهالت العلمية: بكالوريوس
التخصص: تربية طفل

عدد سنوات الخبرة في التدريس: 9 سنوات
عدد نصاب الحصص: 52 حصة

 رسالتك بعد حصولك على لقب التميز
السفراء ينهضون دوم� بمجتمعهم، وأهم سفراء التغيير في المجتمع هم المعلمون، فجملة (سفير التميز) تجعله يحمل على 

عاتقه نهضة الوطن (علم� وأخالق� وحب�، وثقًة وحياًة منيرة)

هل لديك هواية  تود مشاركتنا بها؟
 هوايتي التمثيل في مسرح الدمى، ورواية القصص، وا�شغال اليدوية
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اذكر اسم أكثر عمل أدبي /تربوي( رواية. كتاب. شعر...) أثر بك كتربوي، وما القيمة المضافة التي اكتسبتها منها؟
 رواية "مقاش" للكاتبة سهام أبو عواد، فهي سيرة روائية تحمل في طياتها الكثير من حياة ا�سر الفلسطينية التي تعيش تحت 
 نير االحتالل. وتسلط الضوء على حقوق ا�طفال المستلبة، وقد وضعتني الرواية على محك مشكلة التفكك ا�سري وخلقت لدي
 فضوالً لمعرفة واقع أطفال البالد المحتلة، والشعور بحياة أطفال لم ينعموا بطفولة هادئة مستقرة، ولم ينالوا فرصة اللعب ا²من

بسبب قيد االحتالل، فا�مان الوطني ضرورة لننعم بحياة يسودها الود والنضج السليم والنمو الطبيعي
 

هل صادفك موقف مع أحد الطلبة وكان له أثر في تغيير جوانب من شخصيتك كتربوي، أو أسلوبك نحو مهنة التعليم؟
 طفل كان يمتاز بفرط الحركة والنشاط الزائد، والتحدث بكثرة وإحداث فوضى أينما حل، خلق لدي حافز· لمواجهة تنظيم شخصيته،
 فبدأت رحلة البحث عن الحلول وأهمها وأولها ا�هل وطريقة التنشئة، فمنبع التصرفات السلبية وا½يجابية يكون سببها ا�كبر هو
 ا�هل، ثم بدأت أراقب وأحلل مواقفه المتعددة في أركان الصف، وأرصد كل ما أراه وبدأت بعالجها بواسطة مسرح الدمى، وتسليمه
 مهمات القائد، وأقدم ألعاب� حركية لتناسب نمطه في التعلم، وهذا منحني خبرًة جميلًة ومفيدًة، فالطفل خليط من عدة عوامل
يجب ا�خذ بها قبل الحكم عليه، والعمل على تذليل الصعاب للوصول لطفل مبدع قادر متعاون متزن بتصرفاته. نافع لنفسه ولغيره

رسالة توجهها إلى معلم ترك فيك بصمًة وأنت طالب على مقاعد الدراسة وما هي؟
معلمتي غاليتي منارة العلم و شعلة ا½بداع.. شكر· من القلب �نك نقشِت دور المعلم  وأثره في الحياة بحروف من ذهب وكنِت وال 

زلِت مصدر إلهام وتشجيع لي، معلمتي (أماني قنديل) / الثانوية العامه/2003
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لماذا تقدمت للجائزة؟ 
تقدمت للجائزة بسبب عدة عوامل أهمها ثقتي بما أملك من أعمال ومبادرات فاعلة، ومهارات تربوية في مجتمعي ومدرستي، وأيض� 
إيماني بأن مرحلة الروضة شملتها رعاية صاحبة الجاللة منذ تأسيسها فال بد من رد المعروف بالتميز والتألق على منصة التكريم، 

وإيماني بمقولة "التردد مقبرة النجاح"، فال التردد يرفعنا وال التباطؤ يلهمنا

ما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة؟
اكتسبت خبرة جديدة بالتعرف إلى أصحاب الهمم العالية وا�فكار ا½يجابية، وتأكدت أن التوثيق لكل أعمالنا صغيرة وكبيرة تجعل 

من ا�قوال أفعاالً واقعية مرصعة بوسام التميز والفخر
  

ما هي الرسالة التي توجهها لزمالئك التربويين لتحفيزهم لخوض هذه التجربة والسعي للتميز؟ 
وساحات  حقول  في  نثرها  في  تتردد  فال  ا½بداع  بذرة  وفيك  والتقدير،  للتكريم  أهل  فأنت  عالي�،  والتميز  ا½نجاز  علم  وارفع  انهض 

المتميزين وثق بكل طاقاتك وإمكاناتك

ماذا تعني لك مهنتك كمعلم؟ 
مهنتي كمعلمة تعني لي أنني أمتلك نبض البلد وشريانه المتين، وأنني أحمل على عاتقي مسؤولية نهضة المجتمع من غرس 

العلم والمعرفة، ومهارات الحياة، واالنتماء للوطن في قلوب أطفالي وعقولهم منذ أولى خطواتهم العلمية والعملية

كيف تصف عالقتك مع زمالئك وطالبك في الميدان؟ 
لتسير  ا�فضل  يقدم  إبداعه وتميزه، وجميعنا  له  له شخصيته وفكره، وكٌل  والمحبة، كٌل  المودة  عائلة متنوعة تسود فيها  نحن 

مركبتنا نحو شواطئ ا�مان المعرفي وبيئة مدرسية آمنة
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قصة نجاحي...
مسرح الدمى والقصص المسموعة

 الهدف من النشاط: تثقيف ا�طفال ووضعهم في مربع الجذب عند سماع القصص ومشاهدة الدمى والعرائس، وتحفيز الخيال 
والعصف الذهني لديهم وتحقيق المتعه والتحدي

الفئة المستهدفة: ا�طفال من عمر 5 سنوات إلى 13 سنة

التحديات التي واجهتني والتغلب عليها
زميالتي  مع  وبالتعاون  ا�هل  مشاركة  خالل  من  التحدي   وواجهت  العرض،  أثناء  الصوت  وضوح  وعدم  متنوعة،  دمى  توفر  عدم 
المعلمات في تصنيع الدمى، والعمل على التواصل مع أندية (رنين) كوني سفيرة لديهم وتوفير مسجل مخصص لعرض القصص 

المسموعة

إجراءات تنفيذ النشاط
الطالبات) ومشاركة ا�هل والزميالت بصنع  (أم ½حدى  إعادة تدوير ا�قمشة، وبمساعدة خياطة  قمت بعمل مسرح دمى من خالل 
بالقصص  متخصصًة  مضغوطًة  أقراًصا  وأحضرت  تكلفة،  بأقل  جميله  بأشكال  ونساء  ورجال  وأطفال  وطيور  حيوانات  من  الدمى 
رياض  وبعض  الثقافية،  الجمعيات  وفي  الروضة،  ممر  وفي  المدرسية،  ا½ذاعة  عبر  بعرضها  بدأت  ثم  عالية،  ذات جودة  المسموعة، 

ا�طفال في اللواء

النتائج وا¿ثر الذي حققته 
 تنمية الخيال ا½بداعي للطلبة، ونشر ثقافة القصص المسموعة، وتحفيز دور ا�هل وا½ذاعة المدرسية وعمل نقاشات مفتوحة حول 
القصص وتحليلها، وزرع قيم  أخالقية حميدة، و تقدير الذات وا²خرين، والحد من السلوكيات السلبية خاصة مع ا�طفال ذوي االعاقة

 



5

ا�جراءات لنقل أثر العمل للميدان التربوي 
عمل ورشة عمل لزميالتي من المعلمات داخل المدرسة وخارجها حول القصص المسموعة، وتصنيع الدمى وا�لعاب الدرامية التي 
لها أثرها على الطلبة بوصفهم محور العملية التعليمية، كما أسهمت في نشر ثقافة القصص في جمعيات ثقافية مجتمعية، 

وتحفيز ا�طفال على ابتكار قصص مشابهة لهم بأسلوبهم الخاص 
 



إيمان محمد عطا ا� بني سلمان

المدرسة التي فزت عنها: مدرسة العامرية الثانوية للبنات
مديرية: عجلون

مركز الفوز: الثاني
المؤهالت العلمية: ماجستير

التخصص: إرشاد نفسي ، تربية طفل
عدد سنوات الخبرة في التدريس: 6 سنوات

عدد نصاب الحصص : 25 حصة

 رسالتك بعد حصولك  على لقب التميز
 سأكون يًدا بيد مع زمالئي في الميدان لمشاركتهم ودفعهم للتقدم للجائزة، وتقدير أنفسهم، وا½يمان بإنجازاتهم، مًعا سنكون  

 قمًرا منيًرا في سماء أردننا الغالي يشع أمًال وعطاًء ومحبًة

6
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هل لديك هواية  تود مشاركتنا بها؟
كتابة الشعر والخواطر والرسم وتصميم الوسائل التعليمية التفاعلية

اذكر اسم أكثر عمل أدبي/تربوي (رواية. كتاب. شعر...) أثر بك كتربوي، وما القيمة المضافة التي اكتسبتها منها؟
كتاب "مواقف تربوية من هدي النبي صلى اÔ عليه وسلم مع ا�طفال" لÓستاذ عبد المجيد البيانوني الذي وصف تعامل رسولنا 
الكريم مع ا�طفال ومواقفه التربوية التي تؤثر بشكل جميل على سالمة شخصية ا�طفال، فقد زاد معرفتي وأثرى المواقف التربوية 

لدّي للتعامل مع ا�طفال

هل صادفك موقف مع أحد الطلبة وكان له أثر في تغيير جوانب من شخصيتك كتربوي، أو أسلوبك نحو مهنة التعليم؟
وقد  معها،  للتواصل  والنفسية  العلمية  خبراتي  فيها  وّظفت  حالة  دراسة  فكانت  الخاصة،  االحتياجات  ذوي  من  (تقوى)  الطفلة 
اكتسبت قيمًة إنسانيًة من خالل تجربتي العالجية معها، وزاد شغفي في توسع أكثر في هذا المجال الدقيق الحساس، أعني بذلك 

التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة

رسالة توجهها إلى معلم ترك فيك بصمة وأنت طالب على مقاعد الدراسة وما هي؟
من علمتني أن النجاح يولد من رحم التحدي وتقدير الذات، أشكرك على لمسات حنانك وعلمك واحترامك للجميع وبسمتك، وكالمك 

الجميل الذي حفر في نفسي ذكراك لÓبد، معلمتي (فوزية يعيش) الصف العاشر

لماذا تقدمت للجائزة؟ 
إيمان المجتمع المحلي ومشرفتي ومديرتي بي دفعني لØبحار في بحر الجائزة، فوجدتها تكشف عن كنوز ا½بداع والتقدير وا½نجاز، 
فكان حق� علي أن أظهر للجميع إنجازاتي وأفكاري وأعمالي. فكنت في كل مرحلة من مراحل الجائزة أطّور فكري وأزداد تمّيًزا، وأمضي 

قدم� وكلي تفاؤل بما اكتسبته
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 ما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة؟
ْر نفسك، فأنت تستحق التميز، فالتكريم هو ثمرة جهدك وتميزك مع طالبك. ومجرد المشاركة ستزيد في قاموس حياتك كالم�  قدِّ

فيه ثقة وتفاؤل وتميز وإبداع ومعرفة قيمة.

ماهي الرسالة التي توجهها لزمالئك التربويين لتحفيزهم لخوض هذه التجربه والسعي للتميز؟ 
قدر نفسك فأنت تستحق التميز ،فالتكريم هو ثمرة جهدك وتميزك مع طالبك، ومجرد المشاركة ستزيد في قاموس حياتك الثقة 

والتفاؤل والتميز وا½بداع والمعرفة القّيمة

ماذا تعني لك مهنتك كمعلم؟ 
عمل دقيق يهتم  ببناء شخصية الطفل المتكاملة، وجيل يصنع المستقبل. ومهنتي كمعلمة مثل رسام يخط بريشته أجمل لوحة 
بأجمل ا�لوان، فتراني أهتم بأطفالي لنصل للوحة فنية متوازنة وجميلة وزاهية، تجذب الناظر وتريحه. فأنا أم حنونة، ومعلمة ملهمة، 

وميسرة لتعليم أطفالي مختلف المهارات والمعارف في بيئة صفية دافئة وآمنة، ُتْطِلق المبادرات وا�فكار التي 
تخدم الطالبات والمجتمع المحلي

قصة نجاحي...
مشروع التخرج لرياض ا�طفال

الهدف من المشروع: بناء الثقة لدى أطفال الروضة وتهيئتهم للمستقبل كمشروع خريجين متميزين، والتعاون المشترك بين 
ا�طفال وأهاليهم بتصميم الوسائل التعليمية من خامات البيئة بما يخدم وحدات المنهاج الوطني التفاعلي، وتوثيق العالقات بين 

المدرسة والمجتمع المحلي. ويعقد هذا المشروع في نهاية كل سنة
الفئة المستهدفة: رياض ا�طفال
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إجراءات تنفيذ المشروع
 ضمن اللقاءات المستمرة مع ا�مهات تم توزيع منشور حول فكرة مشروع التخرج وتوضيح مفهومه، وما المطلوب من ا�هل والطفل 
نفسه  عن  التعريف  على  الطفل  وتدريب  المشاريع،  لتسليم  الزمنية  الفترة  تحديد  مع  المنهاج،  وحدات  من  االنتهاء  حتى  عمله 

ومشروعه وأجزائه ومكوناته بكل ثقة ومهارة
وقد عرضت المشاريع ونوقشت بحضور التربويين والمشرفين من مديرية تربية عجلون، وبحضور أمهات ا�طفال. إذ قام كل طفل 
بالتعريف عن نفسه ومشروعه وا½جابة بكل ثقة عن أسئلة واستفسارات الحضور الكرام وباالستناد إلى معايير خاصة قام المشرفون 
بمشاريعهم  لمشاركاتهم  جميعهم  ا�طفال  بتكريم  التربية  مدير  وقام  الفائزة،  الثالثة  المشاريع  وتكريم  ا�طفال  أعمال  بتقييم 

الجميلة بشهادات التقدير وبالهدايا الجميلة

 النتائج وا¿ثر الذي حققته
لقد حقق المشروع أثًرا جميًلا في نفوس ا�طفال وغرس في قلوبهم الفرحة بإنجازاتهم وأعمالهم، وزاد من معارفهم ومخزونهم 
اللغوي، وثقتهم بأنفسهم، وأسعد أهلهم بما قدموه من أعمال جميلة ومبتكرة وتم تعميم الفكرة وتبنيها من قبل وزارة التربية 
والتعليم، ونشر المشروع على موقع الوزارة لتشجيع معلمات رياض ا�طفال على تبني الفكرة في ميادين عملهن، وعلى صفحة 

المدرسة، ومجموعة تميز معلمات محافظة عجلون، ومجموعات رياض ا�طفال لتبني الفكرة والعمل بها



 غصون عبدا� علي الرواجفة
المدرسة التي فزت عنها: مجادل ا�ساسية المختلطة

مديرية: الطفيلة
مركز الفوز: الثاني

المؤهالت العلمية: ماجستير
التخصص: رياض أطفال، وعلم نفس تربوي

 عدد سنوات الخبرة في التدريس: 8 سنوات
عدد نصاب الحصص: 25 حصة

 رسالتك بعد حصولك  على لقب التميز
نشر ثقافة التميز لدى المعلمين والمعلمات، واالستمرارية في التميز في كل مرحلة من المراحل التي أمر بها في حياتي، فالجائزة 

ليست نهاية الدرب، بل بداية مرحلة جديدة جميلة لتنمية قدراتي، وتطوير مهاراتي وزيادة ثقتي بنفسي 
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هل لديك هواية  تود مشاركتنا بها؟
المسموعة  القنوات  وطغيان  ا½لكترونية،  التواصل  وسائل  فوضى  ازدياد  زمن  في  كتاب)  الزمان  في  جليس  (خير  أن  أؤمن  القراءة، 

والمرئية التي سلبت حريتنا في القراءة

اذكر اسم أكثر عمل أدبي/تربوي (رواية. كتاب. شعر...) أثر بك كتربوي، وما القيمة المضافة التي اكتسبتها منها؟
كتاب "القوة" لروندا بايرن، تقوم فكرة الكتاب على الطاقة الدفينة وغير المستغلة في حياتنا، وكيف يمكن أن نتعرف إلى القوىالتي 
نحملها داخلنا، ونغير طرائق تفكيرنا للوصول للتميز وا½بداع، والوصول لنتائج تجعل حياتنا أفضل. يحتوي الكتاب على مبادئ واضحة 
والتخطيط  بالتفكير  أهدافي  أحقق  وكيف  طلبتي،  ومسيرة  والعملية  العلمية  لمسيرتي  والتميز  النجاحات  أجذب  كيف  تعلمني 

المنظم
 

 هل صادفك موقف مع أحد الطلبة وكان له أثر في تغيير جوانب من شخصيتك كتربوي، أو أسلوبك نحو مهنة التعليم؟
أكثر موقف كان له أثر كبير في حياتي من خالل التعامل مع طفلة من ذوي االحتياجات الخاصة اسمها (سمية)، تعلمت أن ال مستحيل 
أمام من يحاول، وأن العجز يصنع المعجزات، وعلمتني تحدي الصعاب وأكسبتني الصبر والقدرة على تعليم الطلبة، وتقبل ا²خرين، 

واكتساب فن التعامل مع التعددية داخل الغرفة الصفية

رسالة توجهها إلى معلم ترك فيك بصمة وأنت طالب على مقاعد الدراسة وما هي؟
معلمتي الفاضلة: إن بناء العقول من أصعب أنواع البناء، ويشهد اÔ أنك بنيت عقول أجيال كثيرة، وقمت بتأدية ا�مانة على أكمل 
وجه، وصقلت شخصيات طالباتك بما يليق بتطور المجتمع وتنميته المنشودة. واليوم أصبح الكثير منا ممن يشار إليه بالبنان في 
ا�لوان،  بأجمل  ونلونها  نرسم خارطة مستقبلنا،  الصحيح، وعلمتنا كيف  االتجاه  �نك وضعتنا في  إنجازاته وعلمه وفكرة، وكل هذا 
فاسمحي لي أن أعبر عن عظيم فخري بأنني تتلمذت على يديك، وكنت يوًما من طالباتك الذين ينهلون من علمك كل بذور التفوق 

وا½بداع
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لماذا تقدمت للجائزة؟ 
أن يكون للمعلم جائزة تحمل اسم جاللة الملكة رانيا العبداÔ هذا اعتراف صريح بدور المعلم وجهوده وتقدير لمكانته العلمية، وأعد 

جائزة الملكة رانيا للمعلم المتميز الجائزة الوحيدة التي أنصفت المعلم، وارتقت به، ورفعت من مكانته وشجعته على التميز

ما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة؟
معرفتي من أنا كمعلم؟ وما ترتيبي وفق سلم التميز؟ وما مواطن القوة لدي، وما مجاالت التحسين؟ �عمل على تنميتها وتطويرها 

وتصحيحها للنهوض بالعملية التعليمية نحو ا�فضل 

ماهي الرسالة التي توجهها لزمالئك التربويين لتحفيزهم لخوض هذه التجربه والسعي للتميز؟ 
ومن ال يحب صعود الجبال.. يعش أبد الدهر بين الحفر) أّيها المعلم: ابحث عن ذاتك من خالل التقدم للجائزة، وطور مهاراتك، واكتشف 
من أنت، وإلى أين أنت ذاهب، وما موقعك من سلم التميز؟ أنت قادر وتستطيع الوصول بالعلم واالجتهاد والمثابرة، اخلق لنفسك 

فرصة واستثمرها وستجدها من خالل التقدم للجائزة
 

كيف تصف دورك ا¿مثل في خدمة الميدان التربوي؟
بخصائص  كافية  على معرفة  ويكون  يقدم،  ما  يعي  مبدع، ومعلم  متعلم  نظري  فالمتميز في  ثقافته،  ونشر  التميز  دوري صناعة 

المرحلة التي يقوم بتعليمها، وعلى وعي بالمنظومة التربوية: الرؤية والهدف

قصة نجاحي...
مبادرة وصلني 

الهدف من المبادرة: إيصال الطلبة في تنقلهم بين بيوتهم والروضة ذهاًبا وإياًبا حفاًظا على سالمتهم
الفئة المستهدفة: طلبة رياض ا�طفال والصفوف الثالثة ا�ولى

 

 )



التحديات التي واجهتني والتغلب عليها: 
 موقع المدرسة البعيد عن المناطق السكنية، ووقوعها مباشرة أمام الشارع الرئيسي مما زاد من نسبة الحوادث التي يتعرض لها
 الطلبة، وصعوبة وصول طلبة رياض ا�طفال والصفوف ا�ولى للمدرسة مما استدعى اختيارهم المشي على ا�قدام في حر الصيف
وبرد الشتاء، بسبب عدم قدرة أولياء ا�مور على  دفع ثمن المواصالت وبفضل اÔ تم التغلب على كل الصعوبات واجتياز كافة العقبات

إجراءات تنفيذ المبادرة
   حصولي على رخصة قيادة مركبة

   التعاون مع لجنة المرور في المدرسة لتدريب الطلبة على العبور ا²من للطريق
   التواصل مع مديرية ا�من العام لعمل حملة توعية �ولياء ا�مور والطلبة عن قواعد السير

   حصر أسماء الطلبة غير القادرين على تأمين المواصالت ومساعدتهم في الوصول للمدرسة
Ôاالستمرارية في تنفيذ المبادرة على مدار ا�عوام ا�ربعة السابقة حتى هذا العام وا�عوام القادمة بإذن ا   

 
 النتائج وا¿ثر الذي حققته

   التقليل من تعرض الطلبة للحوادث          
   وصول الطلبة الى المدرسة بأمان

   
 ا�جراءات لنقل أثر العمل للميدان التربوي

   تشجيع المعلمين على الحصول على رخصة قيادة ½يصال الطلبة من وإلى المدرسة 
   دعوة أولياء ا�مور المجاورين للمدرسة للمساعدة في نقل طلبة رياض ا�طفال من وإلى الروضة حفاًظا على سالمتهم

   االستفادة من لجنة المرور في المدرسة وتدريب الطلبة والمعلمين على تعليم الطلبة طرق العبور ا²من من أمام المدرسة وصوًلا 
للبيت
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رائدة شحادة محمد عجاوي
المدرسة التي فزت عنها: ا�مل للصم

مديرية: العقبة
مركز الفوز: ا�ول

المؤهالت العلمية: دبلوم تربية خاصة
التخصص: رياض أطفال

 عدد سنوات الخبرة: 25 سنة
عدد نصاب الحصص: 15 حصة

 رسالتك بعد حصولك على لقب التميز
نشر رسالة جمعية جائزة الملكة رانيا للتميز، وتحفيز الزمالء والزميالت على المشاركة ومساعدتهم �نها جائزة تستحق العمل بها

هل لديك هواية  تود مشاركتنا بها؟
العمل مع فئة الصم ومشاركتهم في  الرسم واللعب وا�نشطة

14
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اذكر اسم أكثر عمل أدبي/تربوي (رواية. كتاب. شعر...) أثر بك كتربوي، وما القيمة المضافة التي اكتسبتها منها؟
أكثر عمل أثر بي رواية "ظـــل" للكاتب ا�ردني خالد زيارة، الكتاب قصة حقيقية عن طفلة صماء تدربت على رقص الباليه، وأقرؤها كل 

يوم ½عطائي الطاقة الالزمة لنقل التأثير إلى طالبي

هل صادفك موقف مع أحد الطلبة وكان له أثر في تغيير جوانب من شخصيتك كتربوي، أو أسلوبك نحو مهنة التعليم؟
نعم هنالك موقف كان له أثر في تغيير جوانب من شخصيتي وتحفيزي للعمل المتواصل بجد مع طفل يعاني من الشلل الدماغي، 

فقد كان ال يقدر على المشي إال بالمساعدة، ولكن بعد التدريب الحثيث أصبح يمشي ويأكل وحده

رسالة توجهها إلى معلم ترك فيك بصمة وأنت طالب على مقاعد الدراسة وما هي؟
أوجه رسالتي إلى المعلمة (أنوار) معلمتي في المرحلة ا½عدادية، �نها زرعت في نفسي حب ا²خرين والعطاء، ومساندة كافة الطلبة 

الذين يعانون من عدم القدرة على الكتابة، وعلمتني أن ابتسامة ا²خر هي الفرحة التي نسعى إليها

لماذ تقدمت للجائزة؟ 
الجائزة  وأن  والطالب،  للمجتمع  المزيد  تقديم  يمكنني  وأنه  للعالم،  أقدمها  أن  أريد  التي  الطاقة  من  الكثير  لدي  يوجد  أنه  شعرت 

ستأخذها في تحقيق ا�هداف

ما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة؟
شعرت أن معايير الجائزة تنطبق علي شخصي�، ومع مساندة زمالئي في المدرسة والمديرية وأولياء ا�مور وترشيحهم لي ازددت رغبًة 
بالتقدم للجائزة. دفعتني الجائزة إلى تنظيم عملي، ومنحتني الدفعة التي كنت أحتاجها للمضي قدًما نحو أهدافي والدفع لتقديم 

المزيد لطالبي ومجتمعي
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ماهي الرسالة التي توجهها لزمالئك التربويين لتحفيزهم لخوض هذه التجربه والسعي للتميز؟ 
رسالتي لزمالئي وزميالتي: يجب المشاركة في الجائزة؛ �نها تعمل على ترتيب جميع أمورك في العمل، وتنظيم حياتك بشكل أفضل، 

وتصبح دقيًقا في عملك ومتعاوًنا، وتعمل بروح الفريق وتحب العطاء والعمل مما يزيد في طموحك لتعمل بال حدود

كيف تصف دورك ا¿مثل في خدمة الميدان التربوي؟
جميع  تدريب  عاتقي  على  أخذت  نطق  مدربو  يوجد  وال  العاصمة،  عن  بعيدة  العقبة  مدينة  وكون  وموجهًة،  مدربًة  أكون  أن  دوري 
المعلمات في مختلف المدارس ومراكز التوحد والمركز الشامل لتعدد ا½عاقات وجميع ا�هالي والمجتمع المحلي على التدريب النطقي 

والسمعي والقراءة والكتابة أيضا، وترقية الطالب ذوي التحصيل الضعيف

قصة نجاحي...
مبادرة مدرستي مكان لتدريب الجميع

الهدف من المبادرة: تدريب أكبر عدد من الطالب وأهالي منطقة العقبة على التدريب النطقي والسمعي والتنفسي، وكيفية عالج 
المشاكل النطقية

الفئة المستهدفة: تدريب أكبر عدد من الطالب وأهالي منطقة العقبة على التدريب النطقي والسمعي والتنفسي، وكيفية عالج 
المشاكل النطقية

إجراءات تنفيذ المبادرة
• التنسيق مع مديرية التربية لعقد تلك الورشات

• التنسيق مع مدارس محافظة العقبة لنقل الخبرات
• إرسال دعوات �ولياء ا�مور للحضور
• التغطية ا½عالمية من خالل ا½ذاعة
• التنسيق مع الشرطة المجتمعية



النتائج التي حققتها من خالل هذا النشاط، وا¿ثر الذي أحدثته في البيئة التربوية
• شكر ا�هالي وتقديرهم، وذلك لتحسن صحة أبنائهم

• تقبل ا�طفال ا�صحاء لÓطفال الصم
• مشاركة الطالب الصم باللعب وتقبل ا�طفال ا�صحاء لهم، مما أسهم بتقليل العدوانية بينهم وزيادة االندماج بينهم

• تبادل الخبرات بين مدارس العقبة، وزيادة رغبتهم بالمشاركة في نشاطات مدرسة الصم
• زيادة التزام الطالب بالدوام المدرسي وعدم غيابهم أو تسربهم من المدرسة
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منال حسين ابراهيم محمود حسن
المدرسة التي فزت عنها: راية بنت الحسين الثانوية المختلطة

 مديرية:  الرصيفة
مركز الفوز: الثالث

المؤهالت العلمية: بكالوريوس
التخصص: تربية طفل

عدد سنوات الخبرة في التدريس: 13 سنة
عدد نصاب الحصص: 25 حصة

      
رسالتك بعد حصولك على لقب التميز في سطر أو سطرين

أن تكون من النخبة أمر ليس سهًال، ولكنه ممكن با½صرار والعزيمة، وتجاوز التحديات والسلبية لتحقق ذاتك ولتترك أثًرا طيًبا 

 هل لديك هواية مميزة تود مشاركتنا بها؟
تصميم الوسائل التعليمية، وا�شغال اليدوية
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اذكر اسم أكثر عمل أدبي/تربوي (رواية، كتاب، شعر) أثر بك كتربوي، وما القيمة المضافة التي اكتسبتها منه؟
كتاب "فن الالمباالة" للكاتب مارك مانسون، يركز فيه على مبدأ االستحقاق، أي أن ا½نسان ال يقف عند نقطة

 معينة بل يفكر بالبدائل، وستفتح له أبواب النجاح

هل صادفك موقف مع أحد الطلبة وكان له أثر في تغيير جوانب من شخصيتك كتربوي، أو أسلوبك نحو مهنة التعليم؟
تعاملي مع طفل مصاب بـ(طيف التوحد) والعمل على جعله اجتماعي�، وحث ا�طفال ا²خرين على تقبله، واندماجمعهم جعلني في 

غاية السعادة فرسالتي تخطت التعليم إلى ا½نسانية

رسالة توجهها إلى معلم ترك فيك بصمة وأنت طالب على مقاعد الدراسة وما هي؟ 
أشكر معلمتي الدكتورة (سعاد غيث) على أسلوبها الشيق وتبسيطها للمعلومة، وتركيزها على بناء عالقات إيجابية وتشجيعها 

المستمر للطالبات

 ما هي الرسالة التي توجهها لزمالئك التربويين لتحفيزهم لخوض هذه التجربة و السعي للتميز؟
تجربة الجائزة هي حجر ا�ساس نحو التميز، وفتح آفاق جديدة لالرتقاء بمستوى المعلم ومن حوله. وهي وسيلة لتقدير الذات وإثباتها، 
و½براز جوانب القوة وتعزيزها، وتكريس ذكرى مشرفة بمحفل وطني باهر. وأخيًرا أقول: ثق بنفسك وبإنجازاتك، وال تبخسها قيمتها، 

فالتجربة تستحق
 

ماذا تعني لك مهنتك كمعلم؟
مهنتي ال تنفصل عن شخصيتي وروحي التى تميل إلى الطفولة، فأعمل مع أطفالي بشغف وحب

قصة نجاحي...
اسم المبادرة: مبادرة جسمي ملكي 

الهدف من المبادرة: توعية ا�طفال وا�مهات حول حماية أطفالهم من االعتداءات والتحرش والمحافظة على خصوصيتهم، وتم نشر 
هذه المبادرة بين الصفوف الثالث ا�ولى، وعمل نشرة توعوية، وتوزيعها، وعرضها على لوحة ا½عالنات
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التحديات التي واجهتني 
عدم وجود فراغ أثناء أوقات الدوام، وعدم تقبل الحديث بالموضوع بسبب العادات والتقاليد. واجهت التحديات باستغالل الوقت بعد 

مغادرة أطفال الروضة لنشر المبادرة لدى الصفوف الثالثة ا�ولى، وأثناء اجتماعات أولياء ا�مور

ا�جراءات للتنفيذ واالستمرارية
1. خضعت لورشة تدريبية وحصلت على شهادة مشاركة بمشروع وقاية الشباب

2. حضرت ورشة بـ(مدارس المدار) تعالج موضوع وقاية الشباب
3. حصلت على المادة التدريبية كاملة: الصور والتسجيالت  من المصدر

4. أعددت خطة العمل، وفّعلتها على الفئة المستهدفة: رياض ا�طفال والصفوف الثالثة ا�ولى

النتائج 
1. أسهمت المبادرة في زيادة وعي ا�طفال في كيفية المحافظة على خصوصيتهم من خالل عرض الصور ولعب ا�دوار ومعرفتهم   

بـ(ا�لفات ا�ربعة)
2. عرضت المبادرة على لوحة ا½عالنات بالمدرسة ولفتت انتباه الطالب والمعلمات وأولياء ا�مور

3. زاد وعي ا�مهات بموضوع التحرش، وطرق الوقاية منه من خالل تطبيق السنة النبوية
4. ربطت المبادرة بأحداث المجتمع وقضايا االغتصاب

ا¿ثر بالميدان التربوي
1. نشر المبادرة عبر وسائل التواصل االجتماعي
2. إرسال الملف التدريبي كامًال لمعلمات رياض

 ا�طفال في مدارس مجاورة بغية تفعيله 
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(ب)



       آالء أسامة موسى النجار
المدرسة التي فزت عنها: مدرسة جريبا الثانوية المختلطة

 مديرية:  لواء الرصيفة
مركز الفوز: الثالث

المؤهالت العلمية: بكالوريوس
التخصص: معلم صف

 عدد سنوات الخبرة في التدريس: 9 سنوات
عدد نصاب الحصص: 21 حصة

      
رسالتك بعد الحصولك على لقب التميز في سطر أو سطرين

"كن أنت من يصنع ما يراه ا²خرون مستحيًال"، و"اصنع فرصتك ال تنتظرها" 

 هل لديك هواية مميزة تود مشاركتنا بها؟
صناعة وسائل وألعاب تعليمية، والرسم على الجداريات وا�رضيات، وصناعة دمى القفازات، وتأليف المسرحيات

22



اذكر اسم أكثر عمل أدبي/تربوي (رواية. كتاب. شعر...) أثر بك كتربوي، وما القيمة المضافة التي اكتسبتها منها؟
كتاب "المفاتيح العشرة للنجاح" للكاتب إبراهيم الفقي، ومن أهم العبارات التي أضافت لي قيمة "يرى بعض الناس ا�شياء كما هي 
ويتساءلون لماذا؟ أما أنا فأتخيل ا�شياء التي لم تحدث وأقول لم ال؟". القيمة المضافة لي من هذا الكتاب أن النجاح ال يأتي اال بالمثابرة 

واالجتهاد، وتطوير الذات والبحث وصناعة التغيير، والنجاح ليس إنجاز· بقدر ما هو قدرة مستمرة عليه

هل صادفك موقف مع أحد الطلبة وكان له أثر في تغيير جوانب من شخصيتك كتربوي، أو أسلوبك نحو مهنة التعليم؟
صادفت طالًبا يعاني من ظروف اجتماعية صعبة بسبب اللجوء السياسي، وتعاملت مع هذا الطالب بشكل خاص، واستطعت دمجه 
مع الطالب ورفع مستواه ا�كاديمي وزيادة ثقته بنفسه، وهذه التجربة أضافت لي تربوًيا كيفية الوصول لمفتاح كل طالب من خالل 
الطلبة  سلوكات  أسباب  عن  والبحث  طالب،  لكل  وا�سرية  الشخصية  الحياة  على  أكثر  والتعرف  ا�مور،  أولياء  مع  الفعال  التواصل 

ومببراتها، وأثرها في ممارساتهم بالمدرسة
  

رسالة توجهها إلى معلم ترك فيك بصمة وأنت طالب على مقاعد الدراسة وما هي؟
شكًرا معلمي (محمود أبو سيالة)، كنت لي خير قدوة وقائد تربوي، أنرت طريقي في الثانوية العامة وبفضلك اجتزت الثانوية العامة 

بامتياز عام 2005، وفتحت أمامي محطات التميز
 

لماذ تقدمت للجائزة؟ 
زمالئي  وبدعم  نجاحي،  قصص  على  الضوء  وتسليط  التميز  ثقافة  ونشر  المتميزين،  لكوكبة  لالنضمام  مني  رغبة  للجائزة  تقدمت 

وتحفيزهم لي لما لمسوه من إبداع وتميز في عملي، وأرى الجائزة فرصة لتطوير ذاتي 
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ما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة؟
ا، واالستفادة من التأمل الذاتي بهدف تطوير  اكتسبت العديد من الخبرات مثل: زيادة اهتمامي بتوثيق إنجازات، وتنمية ذاتي مهنًيّ

ممارساتي تربوي� وأكاديمي�

ماهي الرسالة التي توجهها لزمالئك التربويين لتحفيزهم لخوض هذه التجربه والسعي للتميز؟ 
أقول لكل معلم ومعلمة: ال تنتظروا الفرص، أنتم من يصنعها، ويكفيكم شرف� المشاركة بجائزة تحت رعاية ملكية، وأشجعكم على 

خوض التجربة الرائعة، فلحظة الفوز تستحق المثابرة

كيف تصف عالقتك مع طالبك؟
هي عالقة أم بأبنائها، احترام وحب متبادل مبني على وثيقة سلوك متفق عليها

ضع بصمة وارسم بسمة
الهدف من المبادرة: صناعة التغيير 

 الفئة المستهدفة:  مجتمع المدرسة، والمجتمع المحلي تمكنت من تشكيل فريق (ضع بصمتك) يتكون من خمس معلمات وطالبي 
في لجنة الكشافة، وتصميم شعار يوحد الفريق ويميزه. كان لنا عدة مبادرات على مستوى المدرسة مثل مسلسل (ازرع قيمة) من 
الخبز  بقايا  لجمع  الصف  في  مثبتة  بسّلة  صف  كل  بتزويد  النعمة)  (حفظ  ومباردة  السلوك  تعديل  بهدف  المدرسية  ا½ذاعة  خالل 
واالستفادة منها من قبل ُرعاة الغنم من المجتمع المحلي، ومبادرات مجتمعية مثل (أجرها وال هجرها) قمنا بجمع المالبس بالتعاون 
مع المجتمع المحلي وغسلها وترتيبها وتوزيعها على العائالت المحتاجة، ومبادرة (طرود الخير) في شهر رمضان المبارك، ومبادرة 
(كسوة العيد) وكان لفريقنا ا�ثر في رسم البسمة على وجوه أبنائنا الطلبة، وتكللت جهودنا بالنجاح، وبتخطي تحديات المدرسة 
ركن  توفير  من  تمكنا  حيث  ا�مور  وأولياء  المحلي،  المجتمع  مؤسسات  مع  بالتعاون  مدرسية  أركان  وتوفير  المحدودة  وإمكانياتها 
مسرحي (نافذتي للحياة)، وركن (القراءة غذاء العقل) و(مصلى) للمدرسة، ومعرض (موهبتي) الذي يشمل ألعاب� تعليمية لمبادرة 

القراءة والحساب، وألعاب شبكات الرياضيات وإنجازات تعكس مواهب الطالب في حصص النشاط الحر،  
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ورسم جداريات وألعاب تفريغ الطاقة في ساحات المدرسة، وعرض مسرحيات وورشات عمل تصنيع دمى القفازات لمعلمات المدرسة 
بأنها مستمرة ومتجددة  المبادرة  ا�يتام ومدارس أخرى مجاورة. وأختم قولي عن هذه  المحلي، ودار  المجتمع  وطالباتها، وسيدات 

Ôجذورنا ثابتة في ا�رض وطموحاتنا تعانق السحاب إن شاء ا



ناريمان محمد جميل درباس
المدرسة التي فزت عنها: سكينة بنت الحسين ا�ساسية للبنات

 مديرية: قصبة إربد
مركز الفوز: الثالث

المؤهالت العلمية: ماجستير
التخصص: معلم صف، وتقنيات التعليم

عدد سنوات الخبرة في التدريس: 5 سنوات
عدد نصاب الحصص: 22 حصة

      
رسالتك بعد حصولك على لقب التميز في سطر أو سطرين

حصلت على الجائزة بعد عمل دؤوب واجتهاد، وسأحافظ على لقب التميز بزيادة بتطوير ذاتي دائم�؛ �نهض بالميدان التربوي 
والمجتمع ا�ردني وأقوم بدوري كسفيرة للتميز، وأكون محفزة وداعمة ومساندة لجميع معلمينا في الميدان

 هل لديك هواية مميزة تود مشاركتنا بها؟
القراءة
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اذكر اسم أكثر عمل أدبي/تربوي (رواية. كتاب. شعر...) أثر بك كتربوي، وما القيمة المضافة التي اكتسبتها منها؟
كتاب "ا�لعاب اللغوية ودورها في تنمية اللغة العربية" للكاتب محمد علي الصويكري، فقد أضاف لي طريقة جميلة بتوظيف ا�لعاب 
½ثراء حصيلة المفردات التي يمتلكها الطالب. وكتاب "علم النفس" أكسبني قدرة أكبر على التعامل مع طالبي حسب خصائصهم 

النمائية ومراعاة الفروق الفردية.

هل صادفك موقف مع أحد الطلبة وكان له أثر في تغيير جوانب من شخصيتك كتربوي، أو أسلوبك نحو مهنة التعليم؟
وفاة أم أحد طالباتي دفعني إلى أن أتجنب الحديث عن ا�م والتأثير على إدارة المدرسة بعدم االحتفال بعيد ا�م

رسالة توجهها إلى معلم ترك فيك بصمة وأنت طالب على مقاعد الدراسة وما هي؟
سر تميزي أنني انتهجت طريقك (حنان عودة قصراوي) معلمتي في المرحلة ا�ساسية

لماذا تقدمت للجائزة؟ 
تقدمت للجائزة إيماًنا بقوة معاييرها وشفافيتها، واتخذتها كمحك يكشف مستوى عملي التربوي

ما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة؟
 أضافت لي تنمية مهنية عالية، ورسخت بعض الممارسات الجّيدة لدي من أهمها التوثيق

ماهي الرسالة التي توجهها لزمالئك التربويين لتحفيزهم لخوض هذه التجربه والسعي للتميز؟ 
نحن المعلمون ا�ردنيون متميزون لكننا بحاجة من يبرز هذا التميز ويدعمه، فعلينا أن نغتنم الفرصة ونخوض التجربة �ن فرحة الفوز 

تستحق

كيف تصف عالقتك مع طالبك وزمالئك في الميدان؟
عالقة الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى
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قصة نجاحي...
 بيئتي ا�جمل

الهدف الرئيس: زرع قيمة النظافة في نفوس الطلبة وتعزيز الوالء واالنتماء للمدرسة والوطن
الفئة المعنية أو المستهدفة: طالبات المدرسة والمجتمع المحلي

راعني كثير· مشهد أكياس النفايات التي يلقيها الجيران من فوق السور على ساحة المدرسة، وعندما دخلت غرفتي الصفية زادت 
الحسرة في قلبي عندما رأيت الطالبات يبرين ا�قالم ويلقين ببقايا البري على ا�رض. تمالكت نفسي وتساءلت: ما هذا الذي أرى؟ أين 

أنا كمربية وأم وعنصر فاعل في المجتمع؟

درست المشكلة بطريقة علمية، ووضعت الخطة وا�هداف والحلول الممكنة، فأعلنت با½ذاعة المدرسية عن مسابقة (أنظف غرفة 
رواية  السلوك. واستخدمت أسلوب  االلتزام بقواعد  النظافة، وضرورة  صفية)، وكثفت جهودي بنشرات توعوية وفقرات غنائية عن 
الشكر  والتعزيز وشهادات  الهدايا  بالتنظيف، وقدمت  بالمشاركة  المدرسة  لطالبات  القدوة  مبادرتي، وكنت  تخدم  التي  القصص 
القيمة من خالل ورشات ومحاضرات توعية هادفة وعندما  البيئة بنشر هذه  الدعم من وزارة  لصاحبات أنظف غرفة صفية وتلقيت 
لمست ا�ثر الواضح طورت المبادرة لتحمل اسم (أجمل غرفة صفية)، وكانت المنافسة عالية وجميلة، وخلقت جو· أسري� بين طالبات 
الصف الواحد ومع مربية الصف، فهن يعلقن البالونات ويضعن ا�زهار والزينة. فانتقلت معهن لمرافق المدرسة حتى أصبح شعارنا 
(مدرستي بيتي الثاني) الذي قمت بتصميمه وتعليقه داخل كل غرفة صفية. فلم تعد هناك حاجة القتطاع وقت من الفرصة لتنظيف 
الساحات ومرافق المدرسة التي باتت بالفعل نظيفة تماًما. وانعكس ذلك على بيوت الطالبات، فبشهادة إحدى ا�مهات أن ابنتها 
تلملم بأناملها الصغيرة بقايا الممحاة حين تستعملها. وانطلقت مبادرة (أردن النخوة) التي شاركت بها طالبات مدرستنا ومعلماتها 
لتنظيف المرافق العامة المحيطة بالمدرسة مما وّسع دائرة النظافة. لم أكتف بالتوقف هنا، فنقلت أثري للمجتمع بمبادرة (المدرسة 
أمانة في أعناقكم)، وقمت بزيارة جيران المدرسة مع فريق من مدرستي وبحديث وّدي طلبنا تعاونهم، وغرسنا الوالء واالنتماء في 
زاهية  بألوان  المدرسة ملونة  الصيفية حافظوا على نظافتها. أصبحت  العطلة  للمدرسة بوصفها مدرستهم حتى في  نفوسهم 
ازدادت جماالً وحيويًة بخبر فوز مدرستنا في برنامج (االعتماد الصحي) بمرحلته الفضية. حيث كان لمبادرتي الصغيرة التي ولدت من 

رحم المشكلة ا�ثر ا�كبر لتحقيق هذا الفوز
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عبير "محمد عصمت" رشاد سدر

المدرسة التي فزت عنها: الجويدة ا�ساسية المختلطة
 مديرية: لواء القويسمة

مركز الفوز: الثالث
المؤهالت العلمية والتخصص: بكالوريوس تربية خاصة، دبلوم عاٍل صعوبات التعلم، 

دبلوم متوسط لغة إنجليزية
 عدد سنوات الخبرة في التدريس: 14 سنة
عدد نصاب الحصص: نظام جلسات فردية

       
 رسالتك بعد حصولك  على لقب التميز

ال تبخل على طلبتك بمعلومة أو كلمة أو نظرة أو حتى ابتسامة، أعِط كل ما عندك لطلبتك، فقد تكون أنت آخر قشة يتعلقون بها، 
وقد تنقذ أحدهم من عقدة تالزمه طوال حياته، وبكل تأكيد ستكون ممن يساعدهم في وضع قدمهم في الطريق الصحيح لحياة 

ناجحة، ازرع ا�مل في قلوب طلبتك واحصد الفخر بهم وبإنجازاتهم

 هل لديك هواية مميزة تود مشاركتنا بها؟
التصميم على الكمبيوتر وتطبيقه بما يساعدني في عملي 
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اذكر اسم أكثر عمل أدبي/تربوي (رواية. كتاب. شعر...) أثر بك كتربوي، وما القيمة المضافة التي اكتسبتها منها؟
 كتاب "رخصة القيادة التربوية" للدكتور مصطفى أبو سعد، اسم الكتاب يجذبك تلقائي�، فالتربية تحتاج حق� إلى رخصة لممارستها. 
الممارسات، كما  المترتبة على تلك  بالنتائج  أنه يحتوي على بعض ا½رشادات للتعامل ا�مثل مع ا�طفال مقترًنا  الكتاب  الجميل في 

يتطرق لبعض الممارسات الخاطئة مع بيان أثرها السلبي على الطفل فيما بعد

هل صادفك موقف مع أحد الطلبة وكان له أثر في تغيير جوانب من شخصيتك كتربوي، أو أسلوبك نحو مهنة التعليم؟
في أحد ا�يام قمت بتكريم أحد طلبتي على إنجاز ما (وكّرمته يومها بأن سمحت له بالبقاء مع طلبة الصف ا�ول مدة أسبوع، وأن 
يشاركهم في جميع أنشطتهم) فما كان من الطفل إال أن قام وسجد شكًرا Ô والدموع تمÓ عينيه من شدة الفرح على هذا التكريم 
واحتضنني بقوة يومها وشكرني من أعماق قلبه. علمني ذلك الصغير يومها بأن أقّدر إنجازاتهم وأشعرهم دائم� بأنهم كأقرانهم 

وأن أكون ممتنة لما أنا فيه وأشكر اÔ دائم�

رسالة توجهها إلى معلم ترك فيك بصمة وأنت طالب على مقاعد الدراسة وما هي؟
عاشر)   – (سابع  العليا  ا�ساسية  المرحلة  في  وأنا  دّرستاني  صالح)  وحنان  حّماد،  (غادة  الفاضلتين  المعلمتين  إلى  رسالتي  أوجه 
شكر·لكما �نكما كنتما تشعراني بأني كأقراني دوما (رغم إعاقتي الحركية) ولم أشعر يوًما بأني كنت مختلفة عن زمالئي في الصف، 

أوكنت عبًئا عليكما، وكنتما تشجعاني باستمرار، ودائًما تثنيان علي بالكلمات ا½يجابية، ودائًما ما كنت أسمع منكما بأني ذكية جد·
على عكس ما كنت أسمع من ا²خرين. جعلتما مني شخًصا أكثر ثقة بنفسه، وأكثر إصراًرا على تخطي العقبات وأكثر نجاح� وها أنا 

اليوم أتبع نهجكما في تعاملي مع طالبي ذوي االحتياجات الخاصة

لماذا تقدمت للجائزة؟ 
تقدمت للجائزة ½يماني بتميزي ورغبتي بتطوير ممارساتي بالتعرف إلى المعلمين المتميزين والمعلمات المتميزات وإنجازاتهم

ما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة؟
الخبرة التي قدمتها الجائزة لي: نظمت مفاهيمي ورتبت أفكاري، وتعلمت التوثيق، وطّورت من أساليبي، وتفردت بعملي على مستوى 

المملكة، مما جعلني أكثر قوًة، وجعلني أفكر خارج الصندوق
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 ما هي الرسالة التي توجهها لزمالئك التربويين لتحفيزهم لخوض هذه التجربه والسعي للتميز؟
جميل أن تجد من يقدر تعبك، ويظهر إنجازك، ويشكر عملك، وتحتفل بنجاحك أمام كل الوطن، وبتكريم ملكي

كيف تصف دورك ا¿مثل في خدمة الميدان التربوي؟
رة للعملية التعلمية التعليمية، موجهة لسلوك الطلبة، داعمة ½نجازات الفريق التربوي بكافة أفرادة، مشجعة للنجاح، ومصدر  أنا ميسِّ

للتفاؤل بأن غًدا أجمل

مبادرة القراءة للجميع
التعليمية  الصعوبات  ذوي  والطلبة  العقلية،  االعاقة  ذوي  للطلبة  والكتابة  القراءة  أساسيات  تعليم  هو  للمبادرة  ا�ساسي  الهدف 
انبثاًقا من حقهم في التعليم. وصممت هذه المبادرة لجميع الطالب الذين يعانون من مشكالت في القراءة والكتابة داخل ا�ردن 
وخارجه. عندما بدأت بتعليم هذ الفئة لم يكن هناك منهج محدد معتمد يخدمهم ويلبي احتياجاتهم، فقمت بعدة محاوالت حتى 
هداني اÔ لتأليف منهاج مساند يحقق هدفي مع الطلبة، وفي الوقت نفسه يراعي احتياجاتهم ومتطلباتهم الخاصة وقمت خالل 
خمس سنوات بتجريب المنهاج وتعديله لتحقيق أفضل النتائج من خالل طالبي أنفسهم حيث مر هذا المنهاج قبل أن يرى النور 
بعدة مراحل، تطلبت مني الصبر والحكمة والخبرة ليناسب فئة الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة (ا½عاقات العقلية وصعوبات التعلم)، 
وصرت أقترح على زمالئي معلمي غرف المصادر باستخدام هذا المنهاج مع طلبتهم، وأخذت منهم تغذية راجعة حول مدى فاعليته، 
وبفضل اÔ القى الكثير من االستحسان ا�مر الذي شجعني لنشره أكثر ولكن لفئة مختلفة هذه المرة، فقمت بعرض الفكرة على 
الفكرة  والقت  والكتابة،  القراءة  لمهارتي  العالجية  للخطط  الخاضعين  الطلبة  مع  ليستخدمنه  ا�ولى  الثالث  الصفوف  معلمات 
استحساًنا من زميالتي، �نهن الحظن التحسن على الطلبة، ولم أكتفي بهذا القدر، بل قمت بنشره بين مشرفي مديرية التربية 

والتعليم، الذين قاموا بترشيح المنهاج لمعلميهم ليكون لهم معين�.
الميداني، وزيادة خبراتهم، وقد  المعين لهم في تدريبهم  الجامعات، فكان نعم  إلى طلبة  المدارس لتصل  الفائدة حدود  تخطت 
استخدم هذا المنهاج شركاؤنا في العملية التعليمية (ا�هالي الكرام)، ولمسوا تحسن� كبير· �طفالهم. كما قمت بنشر المنهاج 
خارج المملكة، وذلك عبر استشارات خارجية طلبها مني معلمون من الدول ا�خرى، وبفضل اÔ عم الخير �طفال يحتاجون فرصة 

للتعلم
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عبدا� خالد محمود القبالن

المدرسة�التي�فزت�عنها��أبو�موسى�ا�شعري�الثانوية�للبنين
�مديرية��البادية�الجنوبية

مركز�الفوز��الثالث
المؤهالت�العلمية���بكالوريوس

�علوم�أرض�وبيئة�تطبيقية التخصص�
��عدد�سنوات�الخبرة�في�التدريس���9 سنوات

�14��حصة � عدد�نصاب�الحصص�
�������

�رسالتك�بعد�حصولك��على�لقب�التميز
إن�مؤهالت��التميز��والنجاح �بذرتان��مغروستان �لدى��كل �معلم �يحتاجان �للطموح��والمثابرة �وا½رادة �ليكبرا��ويقطف �ثمارهما�المعلم��

تقدير· �وكرامة

�هل�لديك�هواية�مميزة�تود�مشاركتنا�بها؟
�الشطرنج،�والعمل�التطوعي
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اذكر�اسم�أكثر�عمل�أدبي�تربوي��رواية��كتاب��شعر...��أثر�بك�كتربوي،�وما�القيمة�المضافة�التي�اكتسبتها�منها؟
الثقة� لتقوية  متعددة� أساليب� طرح� خالل� من� وتحقيقها� أهدافك� تحديد� في� الكتاب� يساعدك� ��مانتو �روبنز� بالنفس� الثقة� قوة� كتاب�

بالنفس�وتقبل�الذات�

لماذا�تقدمت�للجائزة؟
عن�أن�الجائزة�هي�السبيل� تحديات�صنعت�من�أعمالي�إنجازات�أفتخر�بها؛�لذلك�أحببت�لهذه�ا½نجازات�أن�ترى�النور�على�يد�الجائزة،�فضالً�

ا�سرع�لصقل�المواهب،�وتحقيق�ا²مال�وخوض�غمار�التجارب�المميزة�والناجحة

ما�الخبرة�التي�اكتسبتها؟
المثابرة�والتصميم�وتبني�معايير�الجائزة�ومؤشراتها�كمنهج�أساسي�في�رسالة�التعليم،�كما�جعلت�للتوثيق�قيمة�مضافة�ونقلت�أثر�

التميز�لآلخرين
�

ما�هي�الرسالة�التي�توجهها�لزمالئك�التربويين�لتحفيزهم�لخوض�هذه�التجربة�والسعي�للتميز؟
المشاركة�في�الجائزة�تختصر�الكثير�من�الوقت�والجهد�الرتقاء�أعلى�مراتب�سلم�النجاح،�فالجيد�ليس�كافي��إذا�كان�ا�فضل�متاح�،�أخلص�

عملك�Ô،�وثابر�من�أجل�تطورك�وابحث�عّما�يميزك،�حبك�لعملك�وطلبتك�أول�خطوة�من�خطوات�التميز

كيف�تصف�عالقتك�مع�طالبك�وزمالئك�في�الميدان؟
،�أما�زمالئي�فهم�الحلقات�المكملة�لدوري،� طالبي�مرآة�تعكس�صورة�تميزي،�وهم�جوهر�عملي�وأدائي،�ومصب�خبراتي�ومعارفي،�وملهميَّ

وهم�بيئة�إثراء�لمعارفي�عن�طريق�التعاون�والعمل�بروح�الفريق�الواحد
�
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���قصة�نجاحي
نظر·�لنفور�كثير�من�الطلبة�من�تعلم�العلوم�وعدم�استجابتهم�للمعلومات�التي�يتلقونها�يومي�،�ا�مر�الذي�يؤثر�سلب��في�تعاملهم�مع�
هذه�المادة،�وقد�يصاحبهم�هذا�الشعور�حتى�سن�متقدمة�مّما�يؤدي�إلى�عزوفهم�عن�التعليم�بعد�الصف�العاشر،�وخصوص��عزوفهم�
أسرارها� ويدرك� معها،� يتجاوب� أن� طالب� كل� يستطيع� بحيث� ومسلية� ممتعة� مادة� العلوم� مادة� بجعل� قمت� العلمية،� التخصصات� عن�
ويكتشف�عجائبها،�وذلك�لكي�تدخل�إلى�قلب�الطالب�قبل�عقله،�وبذلك�يتالشى�تدريجي��تذمر�الطالب�من�مبحث�العلوم،�ويصبح�مبدع��
فيه�من�خالل�توفير�المواد�المحسوسة�لعمل�التجارب�العملية،�وللتغلب�على�مشكلة�شح�المواد�المتاحة�لعمل�التجارب�العلمية،�وصعوبة�
��كما�قمت�بتهيئة�بيئة�صفية�محببة�ومشوقة�تثير�(crocodile, phet�تطبيق�بعضها�في�المختبر�استعنت�ببرامج�المحاكاة�الحاسوبية�
بطاقات� وتفعيل� والعقاب� الثواب� وسجل� جوائز� صندوق� ابتكار� مثل� الصفة� للغرفة� ومشجعات� محفزات� إدخال� خالل� من� واالبتكار� ا½بداع�
plickers�الخاطفة�½ثارة�الدافعية�والتشويق�نحو التدريس،�كما�قمت�بتصميم�برنامج�من�سيربح�المليون�لمادة�العلوم،�ويحوي�مؤثرات�
سؤال�متعدد�ا½جابة�مع�تواجد�خيارات�المساعدة�المتاحة�في�البرنامج� صوتية�وبصرية،�وصهرت�كتاب�العلوم��للصف�السادس�في�100 
ليساعد�الطلبة�على�حفظ�المعلومات�من�خالل�لعبة�إلكترونية�في�جو�من�المتعة�والتحدي،�مما�رفع�المستوى�التحصيلي�للطلبة�وزاد�

اهتمامهم�بالعلوم�وحبهم�له
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عامر خالد مرشد بني عبده
المدرسة�التي�فزت�عنها��الزبيرية�ا�ساسية�للبنين

�مديرية��لواء�الشوبك
مركز�الفوز��الثاني

�المؤهالت�العلمية�والتخصص��دبلوم�عاٍل�تكنولوجيا�المعلومات�واالتصاالت
في�التربية،�وماجستير�المناهج�العامة�وطرق�التدريس،�بكالوريوس�تربية�مهنية

عدد�سنوات�الخبرة�في�التدريس��13��سنة
عدد�نصاب�الحصص��15��حصة

������
�رسالتك�بعد�حصولك��على�لقب�التميز

التميز�جزء�من�تحقيق�الذات،�لذا�يجب�االرتقاء�با�داء�الفردي�و�المؤسسي�من�خالل�جعل�التميز�منهًجا�نسير�على�خطاه�ونفتخر�به

�هل�لديك�هواية�مميزة�تود�مشاركتنا�بها؟
كتابة�ا�بحاث�التربوية،�وعقد�دورات�للمعلمين�حول�كيفية�كتابتها
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اذكر اسم أكثر عمل أدبي/تربوي (رواية. كتاب. شعر...) أثر بك كتربوي، وما القيمة المضافة التي اكتسبتها منها؟
"أساسيات البحث العلمي" للدكتور منذر الضامن، والقيمة المضافة: كيفية اختيار عينة الدراسة وتحليل نتائج الدراسة

هل صادفك موقف مع أحد الطلبة وكان له أثر في تغيير جوانب من شخصيتك كتربوي، أو أسلوبك نحو مهنة التعليم؟
الطالب (يزيد) من طالب الصف التاسع تأثرت به من ناحية كتابة التقارير وإعدادها، ويعود ذلك لتعلمه أسس كتابة التقارير من والده 

ا�ستاذ الجامعي

رسالة توجهها إلى معلم ترك فيك بصمة وأنت طالب على مقاعد الدراسة وما هي؟
أشكر معلمي ا�ستاذ (يوسف بنات) مدرس اللغة االنجليزية في مدرسة باب عمان الثانوية �ثره علّي في حب المعرفة، والعمل والسعي 

لتحقيق ا½نجازات ومساعدة ا²خرين

لماذا تقدمت للجائزة؟ 
من أجل تطوير ذاتي ونقل أثر أعمالي للفئات المستهدفة

ما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة؟
االستفادة من تجارب ا²خرين وقصص نجاحهم

ماهي الرسالة التي توجهها لزمالئك التربويين لتحفيزهم لخوض هذه التجربة والسعي للتميز؟ 
الترشح نقطة البداية، والبداية نقطة الفوز، والفوز يحتاج إلى التوثيق والمواظبة لتحقيق الحلم، ال تقف عند أي عثرة بل اسَع جاهد· 

اللوصول إلى هدفك نحو التميز وا½بداع

كيف تصف عالقتك مع طالبك وزمالئك في الميدان؟
عالقة صادقة تقوم على االحترام وا½نصاف وا½خالص، وحب العمل واالنتماء لÓرض والوطن والملك
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مدرستي الخضراء
مشروع زراعي يهدف إلى بناء بيت بالستيكي في المدرسة بالتعاون مع مجتمع المدرسة والمجتمع المحلي

من  كبيرة  كميات  وإنتاج  وقتها،  بغير  المحاصيل  وإنتاج  بالنباتات،  والعناية  الزراعة  مهارات  الطلبة  إكساب  المشروع:  من  الهدف 
للطلبة  دخل  مصدر  المشروع  ويشكل  كما  ا�سعار،  بأقل  المحلي  للمجتمع  المحاصيل  وتوفير  الجيدة،  الجودة  ذات  الخضراوات 

والمدرسة، وينعكس بالفائدة على المجتمع المحلي من خالل االستفادة من مخلفات المزروعات كعلف للمواشي
الفئة المستهدفة: مجتمع المدرسة والمجتمع المحلي

 
إجراءات تنفيذ المشروع

• توفير التربة الخصبة بالتعاون مع مكتب أشغال الشوبك، وعمل تسوية لÓرض وحراثتها
• إضافة السماد العضوي للتربة

• عمل التمديدات الالزمة للزراعة من حيث خطوط الري والملش
• القيام بعملية تخمير التربة للزراعة

• إحضار ا�شتال وزراعتها
• متابعة الري وتفقد نمو ا�شتال

النتائج وا¿ثر الذي حققته 
إكساب الطالب الخبرة العملية في عملية الزراعة، وخدمة المجتمع المحلي بتوفير ا�صناف الزراعية وبأسعار مناسبة، وتشغيل الطالب 
في المشروع، واالستفادة من نسبة العائد من خالل قانون ا�عمال ا½نتاجية، واستفادة مربي المواشي من بقايا المزروعات كمصدر 

غداء للمواشي، ورفد المدرسة بالتمويل المالي

.
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 ا�جراءات لنقل أثر العمل للميدان التربوي
 • نقل الخبرة العملية الواقعية للزمالء وتوظيفها في مدارس أخرى 
             • نقل الفكرة للمجتمع المحلي، وتحقيق قصص نجاح لدى الشباب العاطلين عن العمل من خالل توفير البيوت البالستيكية فيها    
• شّكل المشروع حلقة وصل مع كلية الشوبك الزراعية والمدرسة والمجتمع المحلي، حيث أصبح المشروع محطة لزيارة الطالب   

والمعلمين من الكلية لالطالع على التجربة على أرض الواقع      
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التحديات وكيف تم التغلب عليها
توفر البنية التحتية في المدرسة ½نشاء المشروع من حيث: التربة الصالحة للزراعة ومصادر الري وا�شتال الزراعية، وتوفير البيت

البالستيكي، وتم التغلب عليها من خالل عمل خطة ممنهجة مع أصحاب القرار في المنطقة والوزارة

 ا�جراءات لنقل أثر العمل للميدان التربوي
 • نقل الخبرة العملية الواقعية للزمالء وتوظيفها في مدارس أخرى 
             • نقل الفكرة للمجتمع المحلي، وتحقيق قصص نجاح لدى الشباب العاطلين عن العمل من خالل توفير البيوت البالستيكية فيها    
• شّكل المشروع حلقة وصل مع كلية الشوبك الزراعية والمدرسة والمجتمع المحلي، حيث أصبح المشروع محطة لزيارة الطالب   

والمعلمين من الكلية لالطالع على التجربة على أرض الواقع      

 



نرجس محمود أحمد محمود المحيسن
المدرسة التي فزت عنها: أكاديمية ماركا لذوي التحديات السمعية

مديرية: لواء ماركا 
مركز الفوز: الثالث

المؤهالت العلمية: بكالوريس
التخصص: أدب لغة إنجليزية  

عدد سنوات الخبرة في التدريس: 14 سنة
عدد نصاب الحصص: 18 حصة

      
رسالتك بعد حصولك  على لقب التميز 

تطوير  في  لها  السبيل  وإيجاد  الطالب،  وفي  أنفسكم  في  ا½بداع  نقاط  عن  البحث  هي  الميدان  في  المعلمين  لكل  رسالتي 
العمليةالتعليمية الحديثة التي تناسب طالبنا في الوقت الحديث، واالستمرار با½بداع والعطاء

هل لديك هواية مميزة تود مشاركتنا بها؟ 
القراءة
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اذكر اسم أكثر عمل أدبي/تربوي (رواية. كتاب. شعر...) أثر بك كتربوي، وما القيمة المضافة التي اكتسبتها منها؟
رواية "الخيميائي" للكاتب باولو كويلو، أثر في دفعي إلى تخطي الصعاب للوصول لÓهداف وتحقيق ا�حالم

هل صادفك موقف مع أحد الطلبة وكان له أثر في تغيير جوانب من شخصيتك كتربوي، وأسلوبك نحو مهنة التعليم؟
طالب من ذوي القدرات المحدودة، ولديه ضعف بصر إلى جانب ا½عاقه السمعية، ووالدته منفصلة عن والده. أصبحت أشجعه وأتابعه 

أكاديمًيا، مما أثر فيه فأصبح متقدًما في مادة اللغة ا½نجليزية، وتعلمت الصبر والعطاء الالمحدود

رسالة توجهها إلى معلم ترك فيك بصمة وأنت طالب على مقاعد الدراسة وما هي؟
المعلمه (سميحة)، كنت بالصف ا�ول عندما زرعت في نفسي حب الخير والعطاء بأسلوب قريب لÓطفال

لماذا تقدمت للجائزة؟ وما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة؟
والستخدام  السمعية،  ا½عاقة  ذوي  من  طلبتي  مع  جهد  من  أبذله  لما  أستحقها؛  أني  نفسي  في  رأيت  �ني  للجائزه  تقدمت 
أساليبتناسبهم، و�ني أسلط الضوء على نقاط ا½بداع لديهم وأطورها وأدمجهم مع المجتمع. ومن حولي رأى هذا التميز ودعمني 
من زميالت ومديرة وأهلي وزوجي. الخبرة التي اكتسبتها هي البحث عن مواطن ا½بداع لدى الطالب وتطويرها، واستغالل المجتمع 

المحلي وأولياء ا�مور والموارد البسيطة لدعم الطلبة وتطويرهم

ما هي الرسالة التي توجهها لزمالئك التربويين لتحفيزهم لخوض هذه التجربة و السعي للتميز؟
أشجع زمالئي بالتقدم للجائزة التي تقدر المعلم المتميز وتكرمه، وتقوم بتطويره مهني�، وتدعمه في ميدان العلم والتعليم.

ماذا تعني لك مهنتك كمعلم/مدير؟
التكنولوجي، ومع اهتمامات  التعليم رسالة نبيلة وأمانة، يجب تطويرها، والتنويع فيها بما يتناسب مع روح العصر وتطوره  مهنة 

الطلبة. وهي مهنة تثير حب البحث العلمي والتقصي عن المعلومة

قصة نجاحي...
اسم النشاط: SPELLING BEE بلغة ا½شارة للطلبة من ذوي ا½عاقة السمعية، والذي بدأ في عام 2016 إلى ا²ن مع ناطقين 
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الهدف من النشاط: دمج الطلبة ذوي ا½عاقة السمعية مع أقرانهم السامعين، وتعزيز ثقه الطلبة بأنفسهم وجعلهم منتجين في 
المجتمع

الفئة المستهدفة: الطلبة ذوي ا½عاقة السمعية والطلبة الناطقين

إجراءات تنفيذ المبادرة
تجميع كلمات اللغة ا½نجليزية من الصف ا�ول إلى الصف السادس، وطباعتها وتصويرها للطلبة، وإقامة مسابقة بين الطلبة فينفس 
اللواء، مع  المدارس ا�خرى في  الفائزين والهدايا على الطلبة المشاركين، ثم يتنافس الطلبة مع  المدرسة، وتوزيع الشهادات على 
اختيار لجنة تحكيم محايدة. وتكون المسابقة على مراحل باستخدام أوراق عمل متنوعة، وما يرافق ذلك من تحضير الهدايا للمدارس 
المشاركة وشهادات الشكر للجنة التحكيم والمجتمع المشارك والداعم كنادي (ا�مير علي للصم)، و(الجمعية ا�ردنية ا�ولى لمترجمي 

لغه ا½شارة)، ومجلس التطوير التربوي

النتائج وا¿ثر الذي حققته 
حققت نتائج رائعة منها حب التنافس بين الطلبة ذوي ا½عاقة السمعية، وإثراء المخزون اللغوي ا½نجليزي لدى الطلبة، كان بمثابة تحٍد 
مع  السمعية  ا½عاقة  ذوي  الطلبة  دمج  المبادرة  واستطاعت  التخزينية،  الذاكرة  ومحدودي  ا½عاقة،  ذوي  من  الطلبة  ولدى  لدي  كبير 

أقرانهم الناطقين، مما يعزز ثقتهم بنفسهم في المجتمع

ا�جراءات لنقل أثر العمل للميدان التربوي 
قمت بدعم أنشطة كهذه في اللواء والمدارس المجاورة، حيث مثلت مدرستي في لجنة التحكيم في مدرسة الكندي للذكور، وذلك 

بعد أن أشركت أحد معلميها في تحكيم إحدى مسابقاتنا، وقام بنقل الخبرة لمدرسته

التحديات التي واجهتني والتغلب عليها
التحديات كانت بلغة ا½شارة والذاكرة القصيرة لدى الطلبة الصم عن أقرانهم الناطقين،

حيث قمت بترجمة الكلمات ا½نجليزية بلغة ا½شارة وذلك بتحميل خط لغة ا½شارة 
واستخدامه في ترجمة الكلمات، وتدريب الطلبة عليها مستغلة حصص النشاط

في تعليم الطلبة
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زينب حسين هزاع عليمات
المدرسة التي فزت عنها: مدرسة البستان ا�ساسية للبنات

 مديرية: المفرق
مركز الفوز: الثالث

المؤهالت العلمية: ماجستير
  التخصص: اللغة االنجليزية وآدابها، وا�دب والنقد ا½نجليزي

عدد سنوات الخبرة في التدريس: 14 سنة
عدد نصاب الحصص: 18 حصة

      
 رسالتك بعد حصولك  على لقب التميز

لقب التميز هو وسام استحقه كل فرد مخلص و مثابر ومنظم في عمله

 هل لديك هواية مميزة تود مشاركتنا بها؟
هوايتي هي نشر النشاط وبث روح الحماس فيمن حولي، فأنا أسعى دوم� لنقل شغف التميز لكل من ألتقي بهم
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اذكر اسم أكثر عمل أدبي/تربوي (رواية. كتاب. شعر...) أثر بك كتربوي، وما القيمة المضافة التي اكتسبتها منها؟
كتاب "ابق قويا" للكاتب ديمي لوفاتو، فهو يزرع فينا قيمة تحدي الصعوبات والعوائق مهما كان حجمها ونوعها من خالل استغالل 

جميع أيام السنة لتحقيق أهدافنا

هل صادفك موقف مع أحد الطلبة وكان له أثر في تغيير جوانب من شخصيتك كتربوي، وأسلوبك نحو مهنة التعليم؟
صادفني موقف أن طالبة كانت تتكلم مع نفسها أثناء الحصة وتبتسم لدرجة أن من يراها يخيل إليه أنها تتكلم مع شخص أمامها، 
وعند تدقيق وضعها تبين أنها تعاني من مشاكل أسرية صعبة لدرجة أنها تبني عالم� افتراضي� خاص� بها ومنذ ذلك اليوم وأنا أزيد 

من حرصي على معرفة ومراعاة ظروف الطالب ا�سرية واالجتماعية والمادية �سير على نهج واضح يراعي كل تلك ا�مور

رسالة توجهها إلى معلم ترك فيك بصمة وأنت طالب على مقاعد الدراسة وماهي؟
معلمتي الرائعة الدكتورة (دالل الجرايدة) التي نهلت من علمها وأنا في الصف السادس ا�ساسي عام 1996. فقد كانت تشجعني على 
المشاركة في المسابقات على مستوى المديرية، وكنت أحصد المركز ا�ول، وقد تم نشر اسمي في الجريدة الرسمية آنذاك. رسالتي 

لها: أنِت نجمة أضاءت سمائي وفتح لها قلبي أبوابه فقد كنا مع� كأم وابنتها، وها أنا أسير على النهج يا قدوتي

لماذا تقدمت للجائزة؟ ما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة؟
مهولة  بأعداد  رسائل  وصلت  فقد  بكامله،  ومجتمعي  المعلمات  وصديقاتي  الرائعة  مديرتي  من  وإصرار  بترشيح  للجائزة  تقدمت 

ترشحني للجائزة، وتقدمت لها �وثق تميزي وأسطر اسمي في سجالت الجمعية العريقة

ماهي الرسالة التي توجهها لزمالئك التربويين لتحفيزهم لخوض هذه التجربة والسعي للتميز؟ 
أشجع كل تربوي على خوض هذه التجربة الفريدة، فالمتميز البد وأن يقطف الثمار، وينال الجزاء، ويكتسب كل ما يدفعه نحو القمة بعد 

تحديه للصعاب
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ماذا تعني لك مهنتك كمعلم/مدير؟
مهنتي كمعلم تعني لي أن أفخر بنفسي حيثما وقفت وبين أي جمع من الناس كنت، فهي مهنة الرسل وا�نبياء

 
قصة نجاحي...

(Book Fair) اسم المبادرة: معرض الكتاب الدائم
الهدف من المبادرة: جذب الطالب إلى القراءة وتحويلها إلى فعالية ممتعة جد·، وينتظرونها بفارغ الصبر في كل حصة نشاط

الفئة المستهدفة: طالبات الصفوف من ا�ول ا�ساسي حتى الصف السابع ا�ساسي

إجراءات تنفيذ المبادرة
لضمان استمرارية تنفيذ النشاط، وتقسيم الطلبة إلى مجموعات مختلفة حيث ال يتكرر الكتاب نفسه مع المجموعة الواحدة، تم توزيع 

المهام (مديرو المعرض و الرسامون على الوجوه ورواة القصص ...الخ) وتم تبادل ا�دوار في كل مرة

النتائج وا¿ثر الذي حققته 
كانت النتائج مذهلًة من حيث عدد القصص التي قرأها الطلبة، واندماجهم مع�، وتطوير مهارات مختلفة لديهم مثل القراءة والكتابة 
وتحليل القصة إلى عناصرها ا�دبية، وتشوق الجميع واستفساراتهم الدائمة عن دورهم للخروج إلى ساحة المدرسة لحضور المعرض

ا�جراءات لنقل أثر العمل للميدان التربوي 
تم تعميم الفكرة وشرحها للمدارس المحيطة، ونحن بصدد اقتراح الفكرة على مستوى الوزارة بغية تعميمها بإذن اÔ تعالى
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التحديات التي واجهتني والتغلب عليها
• عدم وجود مكتبة أو حتى خزانة مكتبة في مدرستي، فهي بناء مستأجر صغير، وال تحتوي على أي مرفق ويتوافر فيها غرف صفية 
فقط، وتم التغلب على هذه المشاكل بتوفير كتب وقصص متنوعة بتبرع من الطلبة والكادر المدرسي والمجتمع المحيط وبعض 

المكتبات، وتم  تنفيذ المعرض على طاوالت في ساحة المدرسة
• عدم رغبة الطلبة في القراءة. تم التغلب على هذا التحدي با½عالن عن تنفيذ أنشطة تفاعلية مرافقة للمعرض مثل الرسم على الوجه 
(face-painting) و لعب دور الحكواتي (Storyteller)، ودمج طلبة من صفوف مختلفة في ساحة  المدرسة لتوفير عنصر الخروج عن 

المألوف



آيات محمد عمر أحمد عبابنة

المدرسة التي فزت عنها: آمنه بنت وهب ا�ساسية
 مديرية: قصبة إربد

مركز الفوز: ا�ول
 المؤهالت العلمية: ماجستير

 التخصص: مناهج علوم وأساليب تدريسها
عدد سنوات الخبرة في التدريس: 11 سنة

عدد نصاب الحصص: 19 حصة
      

 رسالتك بعد حصولك  على لقب التميز
نشر روح التميز وزيادة الدافعية للسعي نحو العمل بإتقان وبشغف، وترك بصمة إيجابية في المجتمع �كون عضو· فاعًال لالرتقاء

 بأردننا الغالي

 هل لديك هواية مميزة تود مشاركتنا بها؟
 السباحة، وصناعة الصابون، والشموع
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اذكر اسم أكثر عمل أدبي /تربوي(رواية. كتاب. شعر...) أثر بك كتربوي، وما القيمة المضافة التي اكتسبتها منها؟
بتمكين  يعنى  (Shaherazad Umbreen) كتاب نسوي  للكاتبة   (Each Other: Why Women Must Empower Women) كتاب 
المرأة في كافة  المجتمع، فالكتاب يبرز قصص نجاح  المرأة في  التي اكتسبتها منه فهي قيمة تمكين  القيمة المضافة  أما  المرأة، 

المجتمعات حول العالم. وتأثيرها في مجتمعها

هل صادفك موقف مع أحد الطلبة وكان له أثر في تغيير جوانب من شخصيتك كتربوي، أو أسلوبك، نحو مهنة التعليم؟
نعم، مع طالبتي المصابة بالسرطان، حيث نمت الجانب ا½نساني عندي، وزاد قربي من الطلبة، و جعلني أبحث عن أساليب حديثة تركز 

على تكامل شخصية الطلبة

رسالة توجهها إلى معلم ترك فيك بصمة وأنت طالب على مقاعد الدراسة وما هي؟
أوجه رسالة إلى مس (رندا غرايبة)، معلمة الكيمياء، للصف التاسع، التي تعلمت منها حب التعليم ومهنة التعلم، أشكرها من قلبي 

وأتشرف بأن أقدم لِك فوزي وجائزتي �نك مصدر إلهامي

لماذا تقدمت للجائزة؟ وما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة؟
الجائزة هي جائزة وطنية يطمح إليها كل معلم ومعلمة، وتحظى بمصداقية وشعبية با�وساط التربوية، ومعاييرها تضعك على 
الطريق السليم والمنهج المنظم الذي على كل معلم أن يسلكه، ليترك له بصمة وأثر· في مجتمع عمله، و�نني إنسانة طموحة 

أحببت أن أخوض هذه التجربة المليئة بالتحديات �كون قدوًة ومثاالً لطالباتي نحو التميز والنجاح

ما هي الرسالة التي توجهها لزمالئك التربويين لتحفيزهم لخوض هذه التجربة والسعي للتميز؟
بدوري أخاطب كل معلم ومعلمة أردنية: المعلم ا�ردني هو المعلم ا�كثر تميز·، ومهنتنا مقدسة عظيمة رسالتها حملها ا�نبياء، 

وهي أساس بناء ا�جيال والدول، وفي داخلنا توجد مؤهالت ا½بداع والتميز، لذلك: أطلقوا العنان لها
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كيف تصف دورك ا¿مثل في خدمة الميدان التربوي؟
أنا سفيرة للتميز، وأعمل بكل أمانة وإخالص وشغف، وهذا واجب مهني لتحسين العملية التعليمية التي تصب في مصلحة الطالب 

والوطن

قصة نجاحي...
لدرس  عملي  تطبيق  هي  الصابون  وصناعة  العلوم،  حصص  في  الصفية  الغرفة  داخل  من  انطلقت  والشموع)  (الصابون  مبادرة 
والمعلمات في  المدرسة،  الراغبات من  المعلمات  بتدريب  الحر، فقمت  النشاط  الطالبات في حصص  لتدريب  توسعت  ثم  (القواعد)، 
المدارس المجاورة، وبعدها قدمت ِورش� تدريبية متعددة للراغبات من المجتمع المحلي، وانطالق� من مبادئي في  تمكين المرأة، وما 
ألهمتني به جاللة الملكة رانيا العبداÔ حين قالت: "حين تنهض المرأة تمد ذراعيها لترفع من حولها معها، لذلك إن مكنتم امرأة 
مكنتم مجتمعا ًبأكمله" لذلك قمت بتدريب مجموعة من النساء (ا�رامل واليتامى) الراغبات بالعمل في صناعة الصابون والشموع، 
الصابون  لتشكيل  متقدمة  دوراتمجانية  بإعطاء  وقمت   .(la Rosa Soap) بوك  الفيس  صفحة  إنشاء  طريق  عن  إنتاجهن  وسّوقت 

العطري والتجميلي (online) عن طريق مجموعات الواتس أب
وحالي� تعمل أربع نساء في التسويق للمنتجات والترويج لها عبر صفحة (la Rosa Soap) التي ذكرت فيها تفاصيل التواصل مع موردي 
المواد الخام وشركات التوصيل، وأتحت لهن الفرصة لشراء المنتجات منهم، مما أدى إلى حصول النساء على دخل مادي. وأخريات ممن 
لهن  أقدم   - جنوبها  إلى  المملكة من شمالها  مناطق  مختلف  في   - المنزلية  التجارة  مجال  في  يعملن بشكل مستقل  دّربتهن 
اللواتي وثقن بي  النساء  وا½لهام في عيون  والعزيمة  الثقة  رؤية  باستمرار، وأجمل لحظات حياتي هي  وأتواصل معهن  المساعدة 
وبقدراتي وتميزي. لقد تمكنت مبادرتي من تمكين المرأة، فقد حققت أربع من النساء دخًال شهري� مساند· �سرهن، وتمكنت المرأة 

من اكتساب مهارات يدوية وتسويقية زادت من ثقتها بنفسها



 ريم نايف عبد الكريم الكفاوين
المدرسة التي فزت عنها: مدرسة زرقاء اليمامة ا�ساسية للبنات

 مديرية: الزرقاء ا�ولى
مركز الفوز: الثالث

 المؤهالت العلمية: بكالوريوس
 التخصص: اللغة ا½نجليزية

عدد سنوات الخبرة في التدريس: 12 سنة
عدد نصاب الحصص: 20 حصة      

 رسالتك بعد حصولك  على لقب التميز
كن منصًفا في حق ذاتك، واصنع إنجاًزا ال يقارن بأي إنجاز آخر، والفوز ليس نهاية المطاف و إنما بداية لحياة جديدة تليق بك أكثر

 هل لديك هواية مميزة تود مشاركتنا بها؟
ا½لقاء الشعري والتقديم ا½ذاعي، وتصميم الصور ومونتاجها، وتصميم الفيديوهات وإخراجها، وأعشق االقتباسات خاصة المحفزة 

منها وأصممها بطريقة جميلة على شكل صور وفيديوهات

51



52

اذكر اسم أكثر عمل أدبي/تربوي (رواية. كتاب. شعر...) أثر بك كتربوي، وما القيمة المضافة التي اكتسبتها منها؟
كتاب "ال تحزن" لعائض القرني لما له من دور كبير في شحذ الهمة، ورفع الطاقة ا½يجابية، وتسلية للمهموم، وتقبل الحياة، و تحدي 

الصعاب. تعلمت منه كيف أصنع من الليمون عصير· حلو·، و كيف أصنع من التعليم الحكومي نموذج� مميز·

هل صادفك موقف مع أحد الطلبة وكان له أثر في تغيير جوانب من شخصيتك، وأسلوبك نحو مهنة التعليم؟
تعاني كثير من طالباتي مشاكل التفكك ا�سري، ويؤثر ذلك على نفسيتهن وتحصيلهن الدراسي. لقد تعلمت أن أكون لطيفة 
معهن، وأتقبل ظروفهن وانعكاساتها. أصبحت أقوم بدور ا�م المرشدة والموجهة والصديقة الناصحة لهن، فهن يتقّبلن ذلك مني، 
فالطالب يثق بمعلمه و يسمع منه. وجعلت من الحب واالحترام أساس� للتعامل معهن مما وثق من عالقتنا، وزاد من حبهن للمدرسة 

ولحصص اللغة االنجليزية بالتحديد

رسالة توجهها إلى معلم ترك فيك بصمة وأنت طالب على مقاعد الدراسة، وما هي؟
عندما كنت في الصف السابع، ُدِهَشت معلمتي (آمنة البطوش) عندما قمت بترجمة أنشودة طفولية إلى اللغة ا½نجليزية، وقامت 

بمنحي عالمتين تشجيع� لي. أنا ا²ن أشجع وأعزز إنجاز طالباتي مهما كان ذلك ا½نجاز، كلنا بحاجة للدعم والتحفيز

لماذا تقدمت للجائزة؟ وما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة؟ 
 Ôللتميز هي أرقى جائزة على مستوى ا�ردن، وتحظى بعناية ملكية سامية من قبل جاللة الملك عبد ا Ôجائزة الملكة رانيا العبدا
الثاني بن الحسين و جاللة الملكة رانيا العبداÔ. ولما للجائزة من شأن عظيم داخل المملكة وخارجها تقدمت للجائزة رغبة مني في 
تتويج أعمالي المميزة، ووضعها تحت مظلة واحدة تختصر وصف عملي. فلقب المعلم المتميز هو طموح أكثر من مئة ألف معلم و 
معلمة، إضافة إلى ترشيحي من قبل مديرتي السيدة (سائدة سعادة) و تشجيعها لي وكل من رأى في عملي التميز من زميالتي 

وطالباتي وأولياء ا�مور. اكتسبت من الجائزة عدة مهارات أهمها التوثيق والتأمل والتقييم

ما هي الرسالة التي توجهها لزمالئك لتحفيزهم  لخوض هذه التجربة و السعي للتميز؟
أقول لهم إنهم ليسوا أقل كفاءة وقدرة ممن حقق هذا االنجاز، وبإمكانهم التفوق على أنفسهم والنجاح في إنجاز يحفر في الذاكرة 

الى ا�بد. الحصول على لقب المعلم المتميز هو جواز سفر تنطلق منه إلى فضاء يليق بك. وإذا قارنا هذا ا½نجاز بغيره من ا½نجازات 



أقول لكم إنه من السهل على الجميع الحصول على الشهادات ا�خرى كالماجستير والدبلوم وغيرها، لكن لقب المعلم المتميز هو 
شرف ال يناله إال من نذر نفسه للتعليم النوعي المتميز "إنت قدها"، كثيرون هم حملة الشهادات من حولنا ولكن قلة هم المميزون 

قصة نجاحي...
(Watch and Learn) اسم النشاط: مشروع التعلم عن بعد

الهدف من النشاط: يهدف هذا المشروع إلى تفعيل التعلم ا½لكتروني و التعلم عن بعد من خالل حوسبة منهاج اللغة ا½نجليزية 
للصف السادس ا�ساسي (المنهاج الحكومي)، وجعله ميسر· للطالب داخل و خارج الغرفة الصفية 

الفئة المستهدفة من النشاط: طالب الصف السادس في المملكة ا�ردنية الهاشمية

التحديات والصعوبات التي واجهتك أثناء تنفيذ النشاط، وكيف تمكنت من مواجهة تلك التحديات:
التعلم عن بعد وتفعيل استراتيجية الصف المقلوب أساليب لم يعتد عليها الطلبة وأولياء أمورهم؛ لذا لم يأخذها البعض بجدية في 
البداية إضافة إلى بعض الصعوبات كعدم توفر ا½نترنت عند قلة من الطالبات. بمرور الوقت أدرك الطالب وذويهم أهمية الفيديوهات 
التي أرسلها و قاموا بنشرها لغيرهم، وقمت باستغالل مختبر الحاسوب في المدرسة لعرض الدروس للطالبات اللواتي لم يتمكن من 

تحميل الفيديوهات

ا�جراءات التي قمت بها لتنفيذ (واستمرارية تنفيذ) هذا النشاط
واالستراتيجيات، وصممتها على شكل  المهارات  إلى شرح بعض  إضافة  والتدريبات  الدروس  مقاطع  لعرض  والصورة  الصوت  دمجت 
فيديو قصير يناسب المرحلة العمرية لطلبة الصف السادس. ثم قمت بعمل مجموعات واتس أب أدرجت فيها جميع الطالبات حسب 
شعبهن. وقمت بإرسال هذه الفيديوهات حسب الخطة لÓهالي وللمجتمع المحلي عبر تطبيقات متعددة كالواتس أب والفيس بوك 
العملية  لحدوث  المناسبين  والزمان  المكان  الطالب  يختار  (Learn English with Reem Kfaween). وهكذا  اليوتيوب  على  وقناتي 

التعليمية، ويعطى الطالب الفرصة لسماع الدرس بعدد المرات التي يرغبها
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النتائج التي حققتها من خالل هذا النشاط، وا¿ثر الذي أحدثته في البيئة التربوية
كان لتطبيق استرتيجية الصف المقلوب نتائج مبهرة خاصة عندما شاهدت ردود أفعال ا�هالي ورضاهم عن مدى متابعتي للطالبات 
خارج المدرسة، حيث ناقشت الكثير من القضايا التي تهم الطالبات وتعدل سلوكهن، إضافة إلى ما للتعلم عن بعد من فوائد جمة في 
بالطالبات،  التعلم عن بعد ساهم في تقوية عالقتي  الكورونا.  انتشار وباء  المدارس كظرف  الطلبة في  انتظام  ظروف يصعب فيها 
وضمان استمرارية التعليم، والحفاظ على حق الطلبة في التعليم بغض النظر عن الظروف التي يمرون بها أو نعيشها، وتم تفعيل دور 

أولياء ا�مور وتنمية حس المسؤولية لدى الطالب وأهله

ا�جراءات التي قمت بها لنقل أثر العمل إلى الميدان التربوي
قمت بنشر هذه الفيديوهات عبر المواقع ا½لكترونية، وأرغب بتطوير هذا المشروع ليشمل جميع الصفوف، وأطمح إلى تطويره من خالل 
تحويل الدرس إلى رسوم متحركة مع كتابة الحوار وتمييز الكلمة بإضاءة معينة حسب موقعها من الكالم. إنني أسعى إلى الحصول 
على دورات تدريبية تمكنني من حوسبة المنهاج وتحويله إلى لعبة شيقة يتعلم الطالب منها دون أن يشعر. وبذلك يصبح الكتاب 

والتعلم منافس� قوي� لÓلعاب ا½لكترونية التي تثير انتباه صغارنا



.
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ساهرة أحمد محمد بني دومي
المدرسة التي فزت عنها: كفر الماء الثانوية الشاملة للبنات

مديرية: الكورة
مركز الفوز: الثاني

 المؤهالت العلمية: بكالوريوس
 التخصص: التاريخ

عدد سنوات الخبرة في التدريس: 13 سنة
عدد نصاب الحصص: 23 حصة   

   
 رسالتك بعد حصولك على لقب التميز

ليس كل من يطمح للتميز غايته اللقب فحسب، وإنما إحداث تغيير حقيقي، وخلق بيئة خالقة ومتميزة يؤثر فيها على نفسه أوالً 
وعلى من حوله وعلى المجتمع الذي يعيش فيه

 هل لديك هواية مميزة تود مشاركتنا بها؟
هوايتي تأليف القصص والمسرحيات، وتوظيفها لخدمة وظيفتي كمعلمة تاريخ
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اذكر اسم أكثر عمل أدبي/تربوي (رواية. كتاب. شعر...) أثر بك كتربوي، وما القيمة المضافة التي اكتسبتها منها؟
كتاب "الطريق إلى االمتياز" من تأليف الدكتور إبراهيم الفقي، كان لهذا الكتاب ا�ثر الكبير علي شخصي�؛ �نه جعلني أشعر بالثقة 
التميز  وأحفزهن على  أشجع طالباتي،  دائم�  والعثرات، وكنت  التحديات  والنجاح مهما كانت  التميز  تحقيق  والمثابرة على  بالنفس، 

والنجاح، مما انعكس على نتائجهن ومعدالتهن في الثانوية العامة

هل صادفك موقف مع أحد الطلبة وكان له أثر في تغيير جوانب من شخصيتك كتربوي، وأسلوبك نحو مهنة التعليم؟
أدّرسه، كانت منطوية على  الذي  الصف  الطالبات في  إحدى  أن  التربوي هو  والتغيير في نفسي وأسلوبي  ا�ثر  له  أكثر موقف كان 
نفسها، وال تشارك زميالتها في النشاطات الصفية، قررت أن أدرس مشكلة هذه الطالبة، وأن أبحث عن ا�سباب وراء ذلك، وأصبحت 
والرهبة من كوني معلمتها، وعرفت  والخوف  الخجل  أكسر حاجز  أن  الرسميات حتى استطعت  والبعيد عن  الودي  الحديث  أبادلها 
وضعها المادي الذي تعيشه، وما أدهشني أنه عندما سألتها عن إمكانية مساعدتها من خالل صندوق التكافل المدرسي أجابتني، 
مبتسمة هادئة: وضعي ووضع أسرتي أفضل من غيرنا، وأنا ال أخجل من فقري، فالفقر هو حالة مؤقتة، ولكن ممكن أن أخجل من 
نفسي إذا لم أستطع الوصول إلى هدفي، أو أن أغير من وضعي رغم التحديات والصعاب التي تواجهني، ومنذ ذلك الوقت عرفت أن 
الطريق إلى النجاح ال يمكن أن يعيقه شيء، فبا½رادة والعزيمة والتصميم يمكن أن نفعل المعجزات وهذا الموقف غيرني من معلمة 
إلى إنسانة هدفها ال ينحصر في دورها كمعلمة للمنهاج، وإنما يجب أن تلتمس حاجات من حولها، وتحاول أن تكون مؤثرة وقريبة من 

ا²خرين للتخفيف من معاناتهم وحل مشاكلهم

رسالة توجهها إلى معلم ترك فيك بصمة وأنت طالب على مقاعد الدراسة وماهي؟
ذكريات جميلة لن أنساها لمعلمتي (فهمية بني ياسين) معلمة الجغرافيا، المتفانية والمخلصة في عملها، تعمل على تقريب الفجوة 
بينها وبين الطالبات لتدفع بالطالبات إلى السؤال عن أي موضوع دون خجل أو إحراج، ورسالتي لمعلمتي المخلصة: شكًرا لك �نك 

كنت ا�ساس الندفاعي نحو المستقبل، أرفع إليك أجمل عبارات الشكر واالمتنان لما أغدقت علينا من علمك وخبراتك وإنسانيتك 

 لماذا تقدمت للجائزة؟
تقدمت للجائزة لسببين: أولهما أنني كنت أطمح وأتطلع لذلك اليوم الذي تكرمني فيه الملكة رانيا حفظها اÔ، وأتشرف برؤيتها 
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والسالم عليها، �نني من أكثر المعجبين بها كشخصية إنسانية وتربوية واجتماعية، والسبب ا²خر هو أن أحظى بلقب التميز، مما 
يعطيني الثقة بالنفس فأكون مؤثرة على غيري، �جعل التميز وا½بداع هو الطريق ا�مثل للوصول إلى النجاح في الحياة

ماهي الرسالة التي توجهها لزمالئك التربويين لتحفيزهم لخوض هذه التجربه والسعي للتميز؟ 
إال  شخص  يوجد  وال  المعجزات،  نخلق  أن  يمكن  والتصميم  وبا½رادة  بحياته،  ا½نسان  ينتظرها  التي  ا�شياء  أجمل  من  النجاح 
أن  تستحق  رائعة  تجربة  فالتميز  بداخلكم،  المكنون  التميز  وإظهار  أنفسكم  تقدير  إلى  فبادروا  والتميز،  النجاح  ويمتلكمقومات 

نخوضها

كيف تصف دورك ا¿مثل في خدمة الميدان التربوي؟
خلق جيل متعلم واٍع مدرك متسلح با�خالق الحميدة، وتطوير مدرستي، ومساعدة زميالتي لتحقيق التميز وا½بداع

قصة نجاحي...
إعداد معرض خرائط للتاريخ والجغرافيا على مستوى المملكة بهدف توفير الخرائط التي تخدم الطالب والمعلم في الغرفة الصفية، 
رانيا  الملكة  أكاديمية  المعلمين مع  لتنمية  االجتماعية  الدراسات  ببرنامج  التحاقي  الطالب نفسه. وذلك من خالل  إعداد  وتكون من 
العبداÔ، ورغم الجهد الكبير المبذول لتمكين المعلمين من استخدام هذه التقنية الجديدة واتقانها ½نتاج الخرائط إال أنه بمثابرة 
المدربين وتعاون الجميع حققنا النجاح في تصميم المعلمين للخرائط في مدارسهم وعرضها في معرض الخرائط، وكانت نقلة نوعية 
من حيث توفير الخرائط بأقل جهد وتكلفة، وإشراك الطالب بعمل الخريطة وإنتاجها، وقمنا كفريق في المشروع بإشراك المدارس في 
المنطقة ½نتاج الخرائط ومن المبادرات التي أنشئت تحت مظلة برنامج (أنا أشارك مدارس): مبادرة (مع� لصناعة ا�بطال في مدارسنا) 
للطالبات المتفوقات رياضي� - على مستوى المديرية – تحفيز· لهن وتنمية لمواهبهن، ومن الصعوبات التي واجهتنا عدم وجود صالة 
رياضية للتدريب واللعب، لذلك قمنا وبالتنسيق مع أندية رياضية في المنطقة لتبني مواهب الطالبات، وتدريبهن وإشراكهن في 
مسابقات رياضية، ونشر قصص النجاح على مواقع التواصل االجتماعي مما كان له ا�ثر الكبير على الطالبة وا�هل وتحقيق الفوز في 

المسابقات على مستوى المملكة



أسيل سعد محمد عبيدات
المدرسة التي فزت عنها: حرثا الثانوية للبنات

 مديرية: بني كنانة
مركز الفوز: الثاني

 المؤهالت العلمية: بكالوريوس، ودبلوم عاٍل في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 التخصص: معلم مجال رياضيات

عدد سنوات الخبرة في التدريس: 19 سنة
عدد نصاب الحصص: 10 حصص

      
 رسالتك بعد حصولك  على لقب التميز

نشر ثقافة التميز في الميدان التربوي، وتحفيز زميالتي في مدرستي والمدارس ا�خرى للتقدم إلى الجائزة، وتقديم الدعم لهن، ونقل 
خبرتي للجميع

 هل لديك هواية مميزة تود مشاركتنا بها؟
الرسم وا�شغال اليدوية وإعادة التدوير، والخياطة وحب الزراعة

59



60

اذكر اسم أكثر عمل أدبي/تربوي (رواية. كتاب. شعر...) أثر بك كتربوي، وما القيمة المضافة التي اكتسبتها منها؟
كتاب أثر بي بشكل كبير هو كتاب (أسرار القوة الذاتية) ½براهيم الفقي. أما القيمة المضافة التي اكتسبتها منه فقد ساعدني في 

تنمية التفكير ا½يجابي لدي، وكيف أستثمر مواهبي وأطور قدراتي، فأحقق النجاح والعيش بسعادة وكل ما أتمناه في حياتي

هل صادفك موقف مع أحد الطلبة وكان له أثر في تغيير جوانب من شخصيتك كتربوي، أو أسلوبك نحو مهنة التعليم؟
أثناء  الثامن من لواء ا�غوار الشمالية، شعرت  الرياضيات، وهي طالبة في الصف  صادفني موقف مع طالبة كانت ضعيفة في مادة 
لحبي  الكره؛  أزيل هذا  بأن  العزم وا½صرار  لدي  المادة، لكن كان  لدرجة كره  الرياضيات  لديها عقدة من  بأن  الصفية  الحصة  إعطائي 
للرياضيات و½يماني بأهميته في حياتنا. تباحثت معها في هذا ا�مر، وبدأت معها من أساسيات الرياضيات: قواعد ا½شارات، وجداول 
الضرب، وكان ذلك من خالل تكليفها بأوراق عمل، وتواصلت مع والدتها للمتابعة في البيت والدراسة أوالً بأول، وفعًال حصل تقدم لدى 
الطالبة، وشعرت بحبها لهذه المادة. واظبت على تدريسها على مدار عامين ثم تم نقلي من المدرسة. وبعد ما يقارب خمسة عشر 
عام� أتاني اتصال على هاتف مديرة مدرستي الحالية من شخص يسأل عني، فإذا بطالبتي مالك تتصل للسؤال عني، بعد أن توصلت 
السم مدرستي ورقم هاتف مديرتي، وأخبرتني بأنها من مدة طويلة وهي تحاول الوصول إلي، ولم تيأس من ذلك، لتشكرني على 
المجهود الذي بذلته معها، وبأنها أنهت دراستها من كلية بنات عجلون. وكانت فرحتي كبيرة عندما سمعت ذلك منها، وبأن أجد 
طالبة طيلة هذا الوقت تدخر هذا االحترام والتقدير ولم تنسني. لقد بثت هذه الطالبة بداخلي طاقة جديدة لشحن الهمم لالستمرار 

على نهج العطاء، فمهنة التعليم رسالة سامية يلقى كل من يؤديها على أكمل وجه ثمرة جهوده من خالل نجاح طالبه

رسالة توجهها إلى معلم ترك فيك بصمة وأنت طالب على مقاعد الدراسة وما هي؟
على  وتقدير  وعرفان  رسالة شكر  إليها  أبعث  ا�ساسي،  الرابع  للصف  الرياضيات  معلمة  ملكاوي)،  (ميسر  لمعلمتي  أوجهها  رسالة 
جهودها الرائعة التي بذلتها، وإخالصها في عملها، ورقيها في تعاملها مع طالباتها، وسعة صدرها وصبرها. اكتسبت منها حب 
العشق  الرياضيات، والحمد Ô تحقق حلمي. وكانت قدوتي كمعلمة في غرس هذا  الرياضيات وعشقها حتى أصبح حلمي دراسة 
للرياضيات في نفوس طالباتي �زرع نفس هذا ا�ثر في قلب إحدى طالباتي اللواتي كان لديهن ضعف في مادة الرياضيات وكرهه لها
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لماذا تقدمت للجائزة؟ وما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة؟ 
تقدمت للجائزة لقناعتي بأن جمعية الجائزة تساعدني في تطوير نفسي ومهاراتي في عدة مجاالت، كون الجائزة يتم تقييمها بناًء 
الغرفة الصفية وخارجها من أنشطة صفية وال صفية. و�ن  التي تتطلب أن تكون فاعًال داخل  المختلفة  المعايير  على مجموعة من 
الجائزة تعطينا الفرصة لنشر قصص نجاحنا وإظهار إبداعاتنا والمبادرات والمشاريع على المÓ من أجل تبادل الخبرات، إضافة إلى ما 
تقدمه الجائزة للفائزين المتميزين من دعم مادي ومعنوي، ومنح دراسية، وفرص تنمية مهنية من خالل فرص حضور مؤتمرات ودورات 

ذات قيمة مضافة للمعلم. ويكفيني فخر· بأن أحصل على لقب المعلم المتميز �كون إحدى سفيرات التميز ونشر ثقافتها

ما هي الرسالة التي توجهها لزمالئك التربويين لتحفيزهم لخوض هذه التجربة والسعي للتميز؟
رسالتي لجميع من يرغب في التقدم للجائزة أن ا½نسان يبدأ من داخله، وكل إنسان يجب أن يؤمن بأنه قادر على ا½بداع والتميز، وعلى 
المعلم أن يسعى إلى تطوير ذاته ومهاراته لتنعكس على طلبته دراسي�، واالرتقاء بمستوى تعلمهم، واالهتمام بالجانب التطبيقي 
وربط التعلم بالحياة، �ن نجاح المعلم وتميزه يظهر أثره على طالبه داخل الغرفة الصفية وخارجها من خالل التنويع في استراتيجيات 
التدريس الحديثة والتقويم المناسب. وتنمية الروح القيادية لدى الطالبات من خالل تكليف الطالبة بأدوار قيادية داخل الغرفة الصفية 

وخارجها لتصبح طالبة مهيأة لالنخراط في الحياة المجتمعية

كيف تصف دورك ا¿مثل في خدمة الميدان التربوي؟ 
دوري ا�مثل في خدمة الميدان التربوي هو من خالل نشر ثقافة التميز ودعم زميالتي في المدرسة والمدارس ا�خرى للتقدم إلى الجائزة. 

ونقل الخبرات لآلخرين بتطبيق مبادرات خالقة وهادفة تدعم العملية التعليمية التعلمية وترتقي بمستوى الطلبة بعدة مجاالت

(مدرستي ا¿جمل)
الهدف من المبادرة: توفير بيئة جاذبة للتعلم من خالل عمل حديقة للمدرسة

الفئة المستهدفة: الطالبات والمعلمات



التحديات التي واجهتني والتغلب عليها
•  ارتفاع النصاب من الحصص، وعدم وجود حصص فراغ كافية للعمل بها

•  قلة التمويل المادي

كيفية مواجهة التحديات 
•  االستعانة بمعلمة التربية المهنية ومعلمة التربية الفنية للعمل على زراعة أشتال الزينة، وتشكيل فريق من الطالبات كأعضاء في  

 لجنة  الحديقة المدرسية للمساعدة في عملية الزراعة ومتابعة الري
•  العمل أيام العطلة (السبت وأحيان� الجمعة) واالستعانة بصاحب مشتل زراعي ½نجاز العمل وأخذ رأيه ببعض ا�مور

•  التواصل مع مشاتل تابعة لمديرية الزراعة في اللواء لتأمين بعض ا�شتال مجان�، والتواصل مع مهندس زراعي من المديرية لتأمين 
المدرسة ببعض ا�سمدة للنباتات

•  قمت بعمل جمعية شهرية من قبلي وبعض أعضاء الهيئة التدريسية والمديرة لتوفير مبلغ مالي ليكون رصيد· للحديقة من أجل  
تأمين المستلزمات لمشروع الحديقة

إجراءات تنفيذ المبادرة
•  طرح الفكرة على إدارة المدرسة باستغالل المساحات الزراعية الفارغة من المدرسة ½نشاء حديقة مدرسية، وتشكيل فريق العمل من

المعلمات والطالبات
•  تجهيز المساحات لعملية الزراعة من خالل تعشيبها وتنظيفها من الحجارة، وتحديد نوع ا�شتال التي سيتم زراعتها

•  التواصل مع مشاتل زراعية تابعة لمديرية الزراعة في اللواء لتأمين ا�شتال مجان� للمدرسة، ومايلزم من أسمدة ومبيدات
•  تقسيم الطالبات كفرق بحيث تصبح كل مجموعة مسؤولة عن متابعة قطعة من المساحات التي تم زراعتها تحت إشرافي وإشراف 
معلمة التربية المهنية ومعلمة التربية الفنية، وقد اشتملت الحديقة على ثالثة أجزاء با½ضافة إلى القوارير التي تمت زراعتها لتزيين 

مدخل ا½دارة والطابق ا½داري بها
•  قمت بتنظيم محاضرة عن نباتات الزينة وأنواعها وكيفية االعتناء بها مستعينة بمهندس زراعي من مديرية الزراعة ليصبح عند 

أعضاء الفريق الخبرة الالزمة للعناية بالحديقة
•  بعد نجاح الفكرة ونمو ا�شتال بشكل كبير قمت بعمل مشروع تشتيل من النباتات ا�م التي تم زراعتها وبيعها للمجتمع المحلي 

ولكادر المدرسة من خالل عمل معرض شامل في المدرسة، وتخصيص زاوية من المعرض لÓشتال، وتم إضافة ريع
62المبيعات لصندوق الحديقة
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• في العام الثالث من تنفيذ المشروع قمت إعادة تدوير إطارات السيارات في عمل مجسمات لحيوانات لتزيين الحديقة بها، كما  قمت  
فأصبحت  فيها،  للطالبات  حصص  إعطاء  من  المعلمات  لتتمكن  الشالل  أمام  الحديقة  وسط  في  ووضعها  وطاوالت  مقاعد  بعمل 

الحديقة  المدرسية مكان� جاذب� للتعلم، وهو الهدف الرئيس من المشروع

النتائج وا¿ثر الذي حققته 
المادة للطالبات بعدما قمت بإعادة  • وفرت بيئة جاذبة للتعلم والتعليم، بتخصيص مكان في الحديقة يمكن المعلمة من إعطاء 

تدوير إطارات السيارات
• توفير أجواء ربيعية رائعة من نباتات وزهور، ومنظر الشالل فيها يجدد نشاط المعلمات والطالبات الناظرات إليه

• توفير نباتات طبية في المدرسة تقوم باستخدامها معلمات الصحة المدرسية لعالج بعض الحاالت المرضية العارضة عند الطالبات 
مثل الرشح وألم البطن

الخروج منها دون  ال يستطيع  الحديقة  يدخلها ويشاهد  اللواء، فكل من  لجميع معلمي  الجاذبة  المدارس  • أصبحت مدرستي من 
التقاط الصور التذكارية فيها 

• حصلت على كتب شكر من مديرية التربية والتعليم على الجهود المبذولة، وا½نجاز المحقق، وا�فكار الرائعة التي يتم تنفيذها في 
الحديقة على مدار سنوات

• نالت حديقة مدرستي (مدرسة حرثا الثانوية للبنات) المركز ا�ول بأجمل حديقة مدرسية على مستوى المملكة.

ا�جراءات لنقل أثر العمل للميدان التربوي 
• عقد ورش تدريبية في مدرستي خاصة بالزراعة واالعتناء بالنباتات، وا½جابة الحّية على أسئلة الزوار عن الحديقة وعن أنواع النباتات 

المزروعة لنقل الفكرة لمدارسهم
• عمل معرض شامل في المدرسة على مستوى المديرية قمت بتخصيص زاوية لمشروع التشتيل وا�شكال التي تم عملها من إعادة 
تدوير ا½طارات، وتم بيع ا�شتال للمجتمع المحلي والمدعوين، كما قمت بتوضيح فكرة إعادة التدوير وكيفية تنفيذها أمام  المدعوين

• عمل بانوراما باستخدام (MOVIE MAKER) يشمل جميع مراحل إنشاء الحديقة من البداية



.
نسيبة سليمان عطية الزغاميم

المدرسة التي فزت عنها: أم مطاع ا�سلمية للبنات
 مديرية: لواء ماركا

مركز الفوز: ا�ول
 المؤهالت العلمية: بكالوريس

 التخصص: الرياضيات
عدد سنوات الخبرة في التدريس: 7 سنوات

عدد نصاب الحصص: 18 حصة
      

 رسالتك بعد حصولك على لقب التميز
التأثير المستمر من خالل لقاءات الدعم، ونشر قصص النجاح والتشارك بمختلف المشاريع التربوية، وتمكين المعلمين وتأطير 

فكرة التميز في المجتمع المحلي بهدف صناعة أجيال مميزة

 هل لديك هواية مميزة تود مشاركتنا بها؟
ابتكار ا�لعاب، خاصة ألعاب الرياضيات سواء اليدوية أو الرقمية، �نها تجعلني أكسر الروتين مع طلبتي وأحول الرياضيات لعالم 

افتراضي خاص بي وبهم
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اذكر اسم أكثر عمل أدبي/تربوي (رواية. كتاب. شعر...) أثر بك كتربوي، وما القيمة المضافة التي اكتسبتها منها؟
الفّعالة بذكاء،  التعليمية  البيئة  أنموذج تعلم لطلبتي بخلق شروط  البنائية  النظرية  ليموف، جعل  للمؤلف دوغ  بثقة"  "علِّم  كتاب 
وإطالق مبادرة المعلم القيمي لطالب قيمي (تكوين منظومة القيم لدى الطلبة من خالل درس الرياضيات مثل العقالنية: السماح 

للطلبة بتقديم تبريراتهم المختلفة، الموضوعية: استخدام ا�شكال الهندسية والعالقات الجبرية،...)

هل صادفك موقف مع أحد الطلبة وكان له أثر في تغيير جوانب من شخصيتك كتربوي، وأسلوبك نحو مهنة التعليم؟
نعم، طالبتي التي دفعتني إلى االلتحاق بدورة تدريبية مع أكاديمية الملكة رانيا العبداÔ (دورة المنحنى المتمازج) �كون المعلمة 
المرشدة من أجل التعرف على أساليب تعديل السلوك المنطلقة من دراسة الحالة لتكلفة االستجابة �حقق معها قصة نجاح كانت 

انطالقة للعديد من قصص النجاح مع طالباتي

رسالة توجهها إلى معلم ترك فيك بصمة وأنت طالب على مقاعد الدراسة وماهي؟
المعلمة الفاضلة (سمر العوران) بالمرحلة ا�ساسية والثانوية رسالتي لِك: (شكًرا �نِك علمتني كيف أصنع من خطئي معرفة بالتجربة)

لماذا تقدمت للجائزة؟
• �ني أعشق عملي ومهنتي كمعلمة، وأحتاج �ن أعرف نقاط قوتي والنقاط التي تحتاج إلى تحسين بخضوعي لمراحل تقييم متعددة

 وواقعية وموضوعية وتنطلق من معايير ودراسات محلية وعالمية       
• تقدمت للجائزة ½يماني المطلق بأن جزاء ا½حسان هو ا½حسان

• كان حلمي أن يشاهد أعمالي وإبداعاتي جهات متخصصة تقدر ممارساتي
• تقدير الذات فطرة سليمة عند الجميع، وجمعية الجائزة أتت لتوثيق تقديري لذاتي فشكًرا لهم



66

ماهي الرسالة التي توجهها لزمالئك التربويين لتحفيزهم لخوض هذه التجربة والسعي للتميز؟ 
التميز ليس آني�، بل هو مسيرة عطاء مستمرة، ميز نفسك في المجتمع التربوي، اعمل على اعتالئك منصة التتويج واالنضمام إلى 
كوكبة المميزين، واحصر إنجازاتك لتحظى بتقدير ذاتك، وتقدم بها لتجد تقدير ا²خرين. طريق التميز يمنحك قيمة المبدعين، ويبدد 
 Ôمن أمامك ضباب الحلم، وتوصلك إلى أبواب المجد الذي سصبح كظلك مدى الحياة، بادر لترشيح نفسك لجائزة الملكة رانيا العبدا

للتميز التربوي وال ترَض بأقل من تميزك في المجتمع التربوي

كيف تصف دورك ا¿مثل في خدمة الميدان التربوي؟
فارسة بالميدان التربوي والعملية التعلمية التعليمية، مسؤولة عن قرع جرس التميز، وإحداث التغير ا½يجابي داخل غرفة الصف أو 
خارجها في المجتمع المدرسي والمحلي، سفيرة تميز أتحمل مسؤولية حمل لقب جائزة (الملكة رانيا العبداÔ للمعلم المتميز). وجب 

علّي ترك أثري بالميدان التربوي محلي� وصوالً للعالمية من خالل امتالكي لمهارات معلم القرن الحادي والعشرين

قصة نجاحي...
اسم المبادرة: التوأمة ا½لكترونية/المجسمات والهندسة ا½حداثية

الحاسوب  مباحث  مع  ا�فقي  والتكامل  والتاسع،  الثامن  للصف  الرياضيات  بمنهاجي  الرأسي  التكامل  تحقيق  المبادرة:  من  الهدف 
واللغة ا½نجليزية والجغرافيا من خالل ربط التعلَّم بالحياة متمثًال بمجسم لحي سكني بإحداثيات هندسية

الفئة المستهدفة: مجتمع المدرسة والمجتمع المحلي

إجراءات تنفيذ المبادرة
الطالبات، ونشرت  بالمبادرة، وتم فيها عرض جدارية من عمل  زاوية خاصة  بعمل  المبادرة  ثقافة  لنشر  وضعت خطة عمل متكاملة 
المبادرة على مدونتي وصفحاتي على التواصل االجتماعي وموقعي على اليوتيوب، وا½ذاعة المدرسية، وعقدت اجتماعات منتظمة مع 
الفئة المعنية ووزعت ا�دوار، ثم عرضت أعمال الطالبات ومراحل إنجازهن بالترتيب مع التقييم المستمر من خالل (CHAT ROOM) على 
منصة (ETWINNING TWINSPACE)، وتم استخدام المجسم وتفعيله بحصص الرياضيات وبزاوية مختبر الرياضيات، وفي النهاية تم 

طرح مشاريع وأفكار مساندة للفكرة الرئيسية، وتعميم المشروع واعتباره قصة نجاح لبرنامج التوأمة من قبل المشرفين
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النتائج وا¿ثر الذي حققته 
تطوير مهارات الطالبات ومعارفهن بالرياضيات، وربط التعلم بالحياة، وتمكين الطالبات من إعداد البرمجيات الرقمية، وتطوير مهارات 
الطالبات باللغة ا½نجليزية (الكتابة، القراءة، المحادثة)، وإشراك الطالبات بمنصات تعليمية عالمية، وإشراك أولياء ا�مور بدعم تعلم 
وا�فقي  الرأسي  التكامل  ا²راء، وتحقيق  وتبادل  التشاركية  بالمدرسة من خالل  المحلي  والمجتمع  ا�مور  أولياء  ثقة  أبنائهم، وتعزيز 
للمباحث المختلفة، ومراعاة الخصائص النمائية، وأنماط التعلم والذكاءات المتعددة للطلبة من خالل توزيع المهام وتنفيذها، وارتفاع 

معدل تحصيل الطالبات، وتنمية المنحنى التكاملي للطالبات، والوصول بالطلبة إلى العالمية



 سمية جميل سلمان أبو حمد
 المدرسة التي فزت عنها: هالة بنت خويلد الثانوية للبنات

 مديرية: السلط
مركز الفوز: الثالث

 المؤهالت العلمية: بكالوريوس
 التخصص: جغرافيا

 عدد سنوات الخبرة في التدريس: 12 سنة
عدد نصاب الحصص: 19 حصة

      
 رسالتك بعد حصولك على لقب التميز

أدعو جميع الزمالء في الميدان الى خوض هذه التجربة؛ �نها تصقل خبرات المعلم، وتبرز كفاءته، وهي فرصه ½براز التميز، ونقل أثره 
للطالب والزمالء والمجتمع المحلي

 هل لديك هواية مميزة تود مشاركتنا بها؟
الرسم والديكور
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اذكر اسم أكثر عمل أدبي/تربوي (رواية. كتاب. شعر...) أثر بك كتربوي، وما القيمة المضافة التي اكتسبتها منها؟
كتاب أوبرا وينفري ”أنا ال أؤمن بالفشل“ كان الدافع لي للمشاركة في الجائزة سبع مرات، وزيادة ا½صرار على الفوز، وأما القيمة التي 
أضافها الكتاب إلّي فهي أن أثق بنفسي، وأن أطوع الواقع وأغيره، وأن أضيف له لمساتي الخاصة بطريقة إبداعية تشاركية، وأركز على 
الطالب وأثير دافعيته لØبداع، وآخذ بيده لنسمو مع� في عالم االبتكار والتميز، وأن أؤمن بأن لكل مجتهد نصيب�، وأن أحمل مسؤولية 

كل ما وصلت إليه وأن أخلص بعطائي �كون مؤثرة وقدوة وقصة نجاح يحتذى بها

هل صادفك موقف مع أحد الطلبة وكان له أثر في تغيير جوانب من شخصيتك كتربوي، وأسلوبك نحو مهنة التعليم؟
نعم، كانت إحدى الطالبات تتأخر عن الطابور الصباحي، وكنت مربية صفها. وقد شّكت طالبات الصف بالحجج التي قدمتها كأسباب 
للبقالة،  بهم  الباص وتذهب  إخوتها من  تنزل  أنها  تدعيه من  ما  والتأكد من صحة  المدرسة،  باب  انتظارها عند  قررت  لذا  لتأخرها، 
عندها  أيام،  لعدة  لها  متابعتي  استمرت  الجرس،  قرع  لحين  هناك  وتبقى  المجاورة،  للمدرسة  بإيصالهم  وتقوم  حقائبهم  وتتفقد 
استدعيت الطالبة وأبلغتها بأنني أتابع ما تقوم به يومي� �شقائها، فأجابت بأن: "والدي قد انفصل عن والدتي" وتابعت قائلة: "أنا اليوم 
أقوم بدورها، لن تعود أمي مرة أخرى، أنا ال أقوم بأي شيء مخالف، أنا فقط أوصل اخوتي وأتفقدهم، ولي أخت صغيرة أبقى عندها 
لحين ذهابها للصف، ومعلمة صفها راعت ظرفنا"، عندها أحسست أن هذا العالم ال يسع هذه الكـلمات وهـذه العبارات، وتلك النظرات 

الـتي تحمل مـرارة البعد والحرمان، فقد كبرت الطفلـة قبل أوانـهـا، وتـحمـلـت مـسؤولية تفوق عمرها

رسالة توجهها إلى معلم ترك فيك بصمة وأنت طالب على مقاعد الدراسة وما هي؟
شكر·، �نك أعطيتني من عمرك وقت�، وأخلصتي بعطائك. (أسماء أبو رمان، معلمة ا�ول ثانوي -ا�دبي)

لماذا تقدمت للجائزة؟ وما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة؟
مكـانـتـي  رفع  مما  كمعلمة،  فعاالً  دوري  وأصبح  التدريسيـة،  قدراتـي  رفع  في  الجائزة  أسهمـت  متميزة،  نفسـي  أجد  �نني  تقدمت 

واحترامي وتقديري

ماهي الرسالة التي توجهها لزمالئك التربويين لتحفيزهم لخوض هذه التجربة والسعي للتميز؟ 
خوض التجربة قد يكون متعب�، لكن لذة الفوز والتكريم الملكي يجعالن لكل زرع حصاد
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كيف تصف دورك ا¿مثل في خدمة الميدان التربوي؟
أن أنقل أثر تجربتي المهنية لزمالئي ولطالبي، وأن أقف وراء كل متميز، أدعمه وأشجعه على المشاركـة فـي الجائزة واالستمـرار لينال ما 

يستحق من الفوز

مدرستي تزهو برسمي...
الهدف من المبادرة

•  تجميل البيئة المدرسية (داخل الغرفة الصفية وخارجها)
•  حث الطالبات وتحفيزهن على التحلي با�خالق الحميدة، والصفات ا½يجابية

•  لفت أنظار الطالبات للقضايا البيئية
•  إبراز القيمة التاريخية والحضارية لمدينة السلط

•  إبراز مكانة المعلم في المجتمع �نه ا�ساس في بناء وطننا الغالي
الفئة المستهدفة: مجتمع المدرسة، والمجتمع المحلي

إجراءات تنفيذ المبادرة
•  ا½عالن عن المبادرة

•  متابعة الطالبات اللواتي يمتلكن مهارة الرسم
•  تدريب الطالبات وزيادة قدرتهن على التعبير عن ذاتهن

النتائج وا¿ثر الذي حققته 
•  تعزيز العمل التطوعي وحب المبادرة

•  زيادة انتماء الطالبات للمدرسة والمحافظة على مرافقها
•  إتاحة المجال لطرح أي فكرة لتطبق وفق ما هو متاح

•  تجميل البيئة المدرسية بالجداريات والرسومات
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ا�جراءات لنقل أثر العمل للميدان التربوي 
• عمل مجموعات واتس أب لمتابعة كل من يهتم بالرسم والخط وتحسين البيئة

• المشاركة ببرنامج (بصمة وطن)، إذ كنت مشرفة النشاط الفني لمدة عشرة أيام، وقمت بتعليم الرسم للطالبات المشاركات من  
مدارس المديرية

• ا½عالن عن المسابقات
• المشاركة بكل فعاليات الرسم على مستوى المديرية والوزارة 

• إقامة ورشات رسم تطوعية مع مركز رمضان للريادة وا½بداع (حاضنات االبتكار) بالتعاون مع منظمة اليونسيف
• إقامة معارض فنية داخل المدرسة مع الطالبات وخارجها مع المدارس ا�خرى

• الرسم على جدران بعض المدارس
• رسم جداريات بالتعاون مع الطالبات في نادي المعلمين

التحديات التي واجهتني والتغلب عليها
• توفير ا�لوان وأدوات الرسم، وقد تغلبت على هذه الصعوبة من خالل جمع التبرعات من أولياء ا�مور، ومساهمتي الشخصية معهم
• توفير الوقت للعمل، إذ قمت باستغالل أوقات الفراغ صباح� وأثناء الفرصة، وقمت باستثمار فترة إضراب المعلمين التي امتدت شهر·   

كامًال، واستغالل بعض حصص النشاط



 



أحمد عادل محمد جادا�
  المدرسة التي فزت عنها: الملك عبداÔ الثاني للتميز

 مديرية: مادبا
مركز الفوز: ا�ول

 المؤهالت العلمية: ماجستير
 التخصص: الكيمياء

 عدد سنوات الخبرة في التدريس: 8 سنوات
عدد نصاب الحصص: 18 حصة

      
 رسالتك بعد حصولك على لقب التميز

أن أتيح تعليم� متميز· ½عداد جيل مبدع في فكره ومهاراته من خالل بيئة محفزة ومواكبة للتطور، ورعاية المبدعين والمبتكرين في 
التميز  مسيرة  ودعم  المتاحة،  للموارد  ا�مثل  واالستثمار  الفاعلة،  المحلية  والشراكة  المهنية  بالمسؤولية  تتسم  محفزة  بيئة  إطار 

ونشرها بين زمالئي المعلمين والطلبة

 هل لديك هواية مميزة تود مشاركتنا بها؟
منذ نعومة أظفاري وأنا أعشق االكتشاف وحب االستطالع لكل ما هو جديد وغريب
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رسالة توجهها إلى معلم ترك فيك بصمة وأنت طالب على مقاعد الدراسة وماهي؟
أستاذي الفاضل (زهير سالمة)، وهو أستاذ كيمياء، له الفضل الكبير في تحفيزي وتشجيعي على طرح ا�سئلة، وكان يغذي فضولي، 

ويجيبني بكل صدر رحب، ويشعرني بأهمية ا�سئلة التي أطرحها 

لماذا تقدمت للجائزة؟ وما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة؟
منذ اليوم ا�ول لدخولي سلك التربية والتعليم و ضعت أمام عيني هدف� واحد· وهو التميز، التميز في كل شيء، و بدأت إنجازاتي مع 
طالبي مع مرور السنوات، وكان ال بد أن أشارك أعمالي مع باقي زمالئي المعلمين بالميدان، ومن هنا جاءت فكرة مشاركتي بالجائزة، 

التي أضافت لي المزيد من الثقة بالنفس والتنظيم والحافز للعمل والمضي قدم�

ماهي الرسالة التي توجهها لزمالئك التربويين لتحفيزهم لخوض هذه التجربة والسعي للتميز؟ 
لكل معلم جانب مميز، ولكن نحتاج جميع� أن نعطي إنجازاتنا حقها، وأن نضعها في ا½طار الذي تستحق ليبرزها ويميزها. التميز 
ليس مستحيًال، ومن فازوا بالجائزة ليسوا خارقين ولكنهم عملوا بإخالص مع طلبتهم ومهنتهم، واختاروا المبادرة والعمل ال السلبية 

والكسل

كيف تصف عالقتك مع طالبك وزمالئك؟
لهم  بالنسبة  أحاورهم في كل كبيرة وصغيرة وأشكل  والناصح لطلبتي،  والمرشد  ا�خ  أرى نفسي  فإني  وبعد شكر اÔ وحمده، 

المعلم ا�نموذج والقدوة الحسنة

نادي العلوم (بيئة خصبة للمبدعين)
الهدف من المبادرة: دعم الطلبة المبدعين وتوليد أفكارهم وابتكاراتهم، وإكسابهم مهارة البحث العلمي واالستقصاء

الفئة المستهدفة: طلبة المدارس، والمعلمين
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إجراءات تنفيذ المبادرة
إنشاء نادي العلوم واستقطاب الطلبة للمشاركة فيه، وإثارة دافعيتهم من خالل أنشطة تحاكي تفكيرهم

النتائج وا¿ثر الذي حققته 
مشاركة مشاريع الطلبة بمسابقات على مستوى ا�ردن والوطن العربي، وعلى مستوى العالم وحصولهم على المراكز ا�ولى منها: 
الطالب بمسابقة  ألمانيا، ومشاركة  ا�ول والمشاركة في  المركز  العلوم) والحصول على  (االستقصاء في  الطالب بمسابقة  مشاركة 
(إنتل للعلوم والهندسة) بعنوان محاكاة انعدام الجاذبية وتأثيرها على مضادات ا�كسدة في القمح المتجذ، ومشاركتهم بالمعرض 
العالمي لعام 2018 وعنوانه (دقائق النانو الممغنطة بحمض ا�وليك ½زالة العناصر السامة الموجودة في الماء)، وتأهلهم للمشاركة 
بالمعرض العالمي لعام 2020، ومشاركة الطالب بمسابقة (تحدي السومو) والفوز بالمركز ا�ول على مستوى ا�ردن والمركز الثالث عربي�، 

واختراع جهاز يعمل على تنقية الهواء بنسبة عالية، وأخير· المشاركة بملتقى الموهبة وا½بداع

التحديات التي واجهتني والتغلب عليها
بالبداية واجهت صعوبات في تقبل الطالب أنشطة إضافية تحتاج لوقت وجهد، كما واجهت صعوبات من أولياء أمور الطلبة بسبب 
التفكير  عن  عمل  ورشات  عمل  وأوليائهم من خالل  الطلبة  لدى  الدافعية  بزيادة  الصعوبات  واجهت هذه  بالمدرسة.  أبنائهم  تأخر 
ا½بداعي وتوليد ا�فكار، وإشراك أولياء ا�مور بنادي العلوم. وبّينت للطلبة وأولياء أمورهم أن النجاح ال يقتصر على الجانب ا�كاديمي 

فحسب، بل من الممكن أن تتميز وتتفوق في جوانب إبداعية أخرى

ا�جراءات لنقل أثر العمل للميدان التربوي 
• إشراك المعلمين في نادي العلوم

• عمل لقاءات مع معلمي المدارس المجاورة
• عمل نشرات دورية لنادي العلوم لتوضيح رؤية النادي ورسالته وأهدافه
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ليلى سليمان حسن الحراحشة 
المدرسة التي فزت عنها: الزنية الثانوية للبنات  

مديرية: المفرق 
مركز الفوز: الثالث

المؤهالت العلمية: ماجستير 
التخصص: الكيمياء، وتكنولوجيا المعلومات 

عدد سنوات الخبرة في التدريس: 8 سنوات 
عدد نصاب الحصص: 20 حصة

      
رسالتك بعد حصولك  على لقب التميز 

التميز وا½بداع يوجد عند كل معلم، ولكن يجب أن نعمل دائم� على إخراج هذا التميز إلى النور بالعمل والمثابرة والتخطيط الجيد وفق 
أسس ومعايير صحيحة

هل لديك هواية مميزة تود مشاركتنا بها؟ 
الكتابات النثرية، والمقاالت وا�عمال اليدوية
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اذكر اسم أكثر عمل أدبي/تربوي (رواية. كتاب. شعر...) أثر بك كتربوي، وما القيمة المضافة التي اكتسبتها منها؟
"نظرية الفستق" للكاتب فهد ا�حمدي، لفتني هذا الكتاب �نه يركز على فكرة اكتشاف ا½نسان لنقاط تفرده، وأسباب اختالفه عن 

ا²خرين 

هل صادفك موقف مع أحد الطلبة وكان له أثر في تغيير جوانب من شخصيتك كتربوي، أو أسلوبك نحو مهنة التعليم؟
عندما وجدت إحدى طالباتي تهتم بقراءة جميع الكتب التي أقرأها، وتتبادل معي تلك الكتب، وذكرتني مرة عندما أخبرتها أنني أرى 
فيها مشروع مدربة تنمية بشرية، ومن ذلك اليوم وهي تقرأ وتتابع كل شي يخص ذلك فعرفت مدى تأثيري كمعلمة ومربية، فال 
تقتصر مهمتي على التعليم فقط، فتغيرت نظرتي للتعليم، وصرت أرى أنني مسؤولة عن كل تصرفاتي بوصفي قدوة لجيل كامل، 

وأحمل على عاتقي إيصالهم إلى أرقى المستويات، فأنا أم ومربية ثم معلمة
 

رسالة توجهها إلى معلم ترك فيك بصمة وأنت طالب على مقاعد الدراسة وما هي؟
أوجه شكري لمعلمة الكيمياء (إيمان غيث) التي درستني في الثانوية العامة، فكانت مثاالً للمعلمة المثابرة المجتهدة التي تدرس 
الماجستير، وتتعب معنا كطلبة ثانوية عامة، فقد أثرت في حياتي، ودرست الكيمياء بعد أن جعلتني أحبها، وتعلمت منها أن أكون 

متميزة في كل شي أقوم به

لماذا تقدمت للجائزة؟ 
تقدمت للجائزة إيمان� مني بأنها الطريق ا�وسع وا�شمل الذي يحقق رؤيتي ورسالتي في نشر ثقافة التميز

ما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة؟
اكتسبت من تقدمي للجائزة الخبرات الكافية في التخطيط لكل شي في الحياة بطريقة ممنهجة، لقد وجدت نفسي!

ماهي الرسالة التي توجهها لزمالئك التربويين لتحفيزهم لخوض هذه التجربة والسعي للتميز؟ 
كن أنت أينما حللت وأثبت ذاتك وتميزك بالعمل الجاد، واالشتراك بالجائزة يحقق لك ذاتك ويكسبك مهارات وخبرات مميزة قد ال تتوافر 

في أماكن أخرى
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ماذا تعني لك مهنتك كمعلم/مدير؟
مهنة المعلم هي مهنة الرسل، وهي تعني لي أني صاحبة رسالة، وفي عنقي أمانة يجب أن أوصلها بكل إخالص لكل من نهل من 

نبع التعليم
 

قصة نجاحي...
اسم المشروع: بناء بيئة تعلم داعمة وشاملة 

الفئة المستهدفة: الطالب 
 

أهم التحديات التي واجهتني والتغلب عليها:
• التحدي المادي لتأمين بيئة صفية جاذبة ومريحة نفسي� تعطي للطالبة إحساس� بانتمائها لهذا المكان، وللتغلب على هذا التحدي            
قمت بتوفير مبلغ حصلت عليه من دورة تدريبية لتهيئة الغرفة الصفية بشكل بسيط ومتواضع ولكنه يؤدي المهمة التي أسعى 

½نجازها
• التحدي االجتماعي: اختالف المجتمعات التي تنتمي إليها الطالبات مما أدى إلى قلة اندماجهن، فال توجد لغة واهتمامات مشتركة 
بينهن، وللتغلب على هذا التحدي قمت بإطالق نشاط (يال نفضفض)، وقد أسهم كثيرا بكسر الحواجز النفسية واالجتماعية بين 

الطالبات، مما زاد من تواصلهن الفعال

كيف بدأت خطواتي العملية بعد التخطيط:
• قمت بتركيب ستائر جديدة مميزة، ووضع عبارات تحفيزية بشكل يومي بورق ملون على السبورة، وتغيير ترتيب المقاعد وطباعة 

اسم  كل طالبة على مقعدها بشكل جميل ووضع لوحات جميلة على الحائط والباب
•  اتفقت مع الطالبات على كتابة بنود لميثاق مدرسي، وكتبناه بروح تسودها المحبة بعبارات تشجيعية مني لهن، وفي النهاية قمنا   
برسم لوحة كبيرة وضعنا عليها بنود الميثاق السلوكي، وقامت الطالبات بوضع بصماتهن إعالًنا للتزامهن بهذه البنود، كما قمنا   
أحد  عنوانها  ورقة  كل  على  الطالبات  كل  أسماء  ووضع  ا�صلية  اللوحة  حول  منفصل  بشكل  ملونة  ورقة  على  بند  كل  بوضع 
البنودلوضع إشارات لمن ال تلتزم بأي بند كل يوم خالل الشهر وفي نهاية كل شهر نقوم بعمل إحصائية ومن التزمت بجميع البنود 

أقوم بتكريمها  وإهدائها الورود وهدايا أخرى
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• علقنا لوحة كتبنا عليها (يال نفضفض) لتعبر الطالبات عن مشاعرهن، و(تفضفض) على هذه اللوحة كنوع من خلق فرص جديدة   
للتواصل والتعبير بحرية عن المشاعر

• شاركت الطالبات با½ذاعة المدرسية كل صباح أحد، وفق جدول يتيح المجال للجميع بالمشاركة وتقديم ا½ذاعة
• غيرت أماكن جلوس الطالبات بشكل دوري، لزيادة تفاعل الطالبات

بمثابة شعار  وكان  وغير"  مميزات  حبيباتي  "بناتي  الجميع  أمام  أقول  وأن  الصباحي،  الطابور  أثناء  لهن  أعبر عن حبي  أن  • حرصت 
يميزهن عن باقي المدرسة

التغيرات التي الحظتها على الطالبات
• بدأ الجو العام في الغرفة الصفية يتسم بالمحبة والمودة وتحسن العالقات فيما بينهن وظهر تحسن واضح في مستوى التحصيل 

من خالل العالمات ومالحظات الزميالت المعلمات وكذلك التزامهن بالطابور الصباحي
• أصبحت الطالبات أكثر قدرة على التواصل والتعبير عن المشاعر والحظت ذلك من خالل مشاركتهن باالذاعة المدرسية



وفاء مطاوع سعيد جعبور
 المدرسة التي فزت عنها: ماركا لذوي التحديات السمعية

 مديرية: لواء ماركا
مركز الفوز: الثاني

  المؤهالت العلمية: ماجستير
 التخصص: اللغة العربية - ا�دب والنقد

 عدد سنوات الخبرة في التدريس: 6 سنوات
عدد نصاب الحصص: 20 حصة

      
 رسالتك بعد حصولك على لقب التميز

في داخل كل منا بذرة للتميز، تحتاج فقط لروح خالقة واثقة بقدراتها ومؤمنة بحلمها لتنمو وتكبر، وكلما ازداد إيمان المعلم بطاقته 
وطاقة طالبه ا½بداعية، كبرت هذه البذرة وُقطفْت ثمارها يوم التتويج الملكي الكبير

هل لديك هواية مميزة تود مشاركتنا بها؟ 
من أكثر الهوايات قرب� إلى نفسي هي كتابة الشعر فقد شاركُت عام 2015 في جائزة الشارقة لØبداع العربي وفزت بالمركز الثاني على 
مستوى الوطن العربي في مجال الشعر، وتمت طباعة ديواني ا�ول بعنوان "تقول القصيدة"، ولي مجموعة قصصية وديوان شعري 
ثاٍن أنوي طباعتهما هذا العام بإذن اÔ. إضافة إلى مشاركاتي العديدة في أمسيات شعرية داخل ا�ردن وخارجه، كان آخرها مشاركتي 

في أمسية مهرجان جرش للثقافة والفنون عام 2019 بحضور عدد من الشعراء والمهتمين بالثقافة وا�دب 
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اذكر اسم أكثر عمل أدبي/تربوي (رواية. كتاب. شعر...) أثر بك كتربوي، وما القيمة المضافة التي اكتسبتها منها؟
أكثر عمل أدبي أّثر بي هو كتاب "تاريخ القراءة" �لبيرتو مانغويل، �ّن الكاتب يرصد لنا شغفه بالقراءة، إذ يبحث عن تاريخها وكيف 
الّشيقة، وتناول أشهر من شغفوا  البحثّية  لنا مادته  ليوثق  الصور  امتداد عصور عديدة، جامع�  بالقارئ على  بدأت؟ ومتى؟ متنقلًال 
بالقراءة وأسماء المكتبات، ا�مر الذي حّفز في داخلي طاقة إيجابية عالية �نقل لذة ما قرأته في الكتاب إلى طلبتي فاشتعلْت بداخلي 
فكرة عمل عضوية اشتراك لطلبتي من ذوي ا½عاقة السمعية في مكتبة (درب المعرفة) وتطوير قدراتهم على القراءة والكتابة ا�دبية 

ككتابة قصة قصيرة

هل صادفك موقف مع أحد الطلبة وكان له أثر في تغيير جوانب من شخصيتك كتربوي، وأسلوبك نحو مهنة التعليم؟
في عام 2018 قمت بتدريس أحد الطلبة الذين نصنفهم بــــ (متوسطي السمع) لقدرته على نطق الكلمات بشكل مفهوم خالف� لبقية 
زمالئه الذين يعانون صمم� كامًال، وكان يتمتع بالكثير من الغرور في تعامله مع أقرانه لقدرته على فهم ما تقوله المعلمة دون الحاجة 
إلى ترجمة إشارية كبقية الطلبة، إضافة لكونه يتنمر على الطلبة ا�قل تحصيًال منه، وهذا ما دعاني إلى التفكير طويًال في كيفية 
التعامل مع هذا الطالب. وفي كل مرة كنت أجلس فيها مع المرشدة التربوية أو أقرأ في ا½نترنت حول سلوكيات هذه الشخصية كنت 
أشعر بأنني أرتقي في أسلوبي كمعلمة، فالقاعدة ا�ولى التي تعلمتها هي الصبر ثم االحتواء، كنت أتقرب منه أكثر مما وّسع مفهوم 
المعلم لدّي، وانطلقت بعدها في عملية التوجيه لهذا الطالب إلى أن وصلت إلى غايتي في تغييره إيجابًيا، لكنني بعدها اكتشفت 

أنه ليس الوحيد الذي تغير فقد تغيرت جوانب كثيرة من شخصيتي نحو ا�فضل

رسالة توجهها إلى معلم ترك فيك بصمة وأنت طالب على مقاعد الدراسة وما هي؟
معلمتي (أمل عقيالن) لمادة اللغة العربية في المرحلة الثانوية. أنا مدينة لِك يا معلمتي بكل هذا الفرح، مازلت أذكر يوم أهديتِني 
كتاب� وقلِت لي: ال تتخلي عن القراءة أبد·. كان يوم� ماطر· من أيام شهر شباط وكنِت ترعين موهبتي الصغيرة بكل ما أوتيِت من حب، 
قلِت لي يومها: ستصبحين شاعرة كبيرة في المستقبل، وها أنا ذا يا معلمتي قد صرت شاعرة ُيشار لها بالبنان. أعدِك بأنني سأسير 
على نهج قلبِك النابض حًبا، وسأرعى مواهب طلبتي كما رعيِتني وأنا طالبة على مقاعد الدراسة. شكر· �نك من القالئل الذين تركوا 

بصمة جميلة في داخلي
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لماذ تقدمت للجائزة؟ 
ببساطة �نها تحمل في عنوانها شعلة التميز، وقد وجدُت في داخلي شيئ� من هذا التميز الجميل الذي كنت أراه منعكس� في عيون 
طلبتي بعد انتهائي من كل حصة صفية أو نشاط نوعّي، الفرح الذي يعلو وجوههم هو الذي قادني باتجاه الجائزة، قدرتهم على 
االبتكار، وهم طلبة من ذوي ا½عاقة السمعية دفعني �كون في هذه المناسبة، وعملي في مدرسة تقودها مديرة متميزة حاصلة على 
المركز ا�ول في جائزة الملكة رانيا زاد دافعيتي �خوض تجربة كهذه، با½ضافة إلى توقي وشغفي الكبيرين بتتويج طلبتي من خاللي 
وتعريف ا²خرين بهم، ففئة الطلبة الصم لم تأخذ حقها بعد في المجتمع، وأردت أن أوجه رسالة لكل من يراني بأن ا½عاقة ال تحد من 

ا½بداع أو االبتكار، وإنما همة المعلم هي التي تصعد بقدرات الطلبة نحو القمة

ماهي الرسالة التي توجهها لزمالئك التربويين لتحفيزهم لخوض هذه التجربة والسعي للتميز؟ 
ال تستهينوا بقدراتكم أبد·، وال بقدرات طالبكم، ففي داخل كل منكم طاقة إبداعية كامنة تحتاج فقط لمن يضيئها، وقد جاءت هذه 
الجائزة لتسلط الضوء على الجانب ا�جمل فيكم، خوضوا غمار التجربة �نكم كلما تقدمتم في مراحل الجائزة ستكتشفون أشياء 
لديكم،  التربوية  الخبرات  وتزيد من  التوثيق  وأهمية  الصبر  تعلم  فالجائزة  ذلك،  قبل  ما كنتم ستكتشفونها  أنفسكم  كثيرة عن 
وا�جمل من كل هذا أنكم ستكتشفون الجانب ا½نساني فيكم فالجائزة تهّذب الروح �نها تقوم على أساس ا½خالص في العمل، 

وستتعرفون على وجوه جديدة من التميز، وتتلذذون بمشاركة تجاربكم ا½بداعية مع أشخاص خاضوا غمار التميز وبرزوا فيه

كيف تصف عالقتك مع طالبك وزمالئك في الميدان؟
كنُت حريصة منذ اليوم ا�ول الذي جاء فيه كتاب تعييني كمعلمة أن أتمثل قيمة الحب الموجود في داخلي أوالً وأخيرر·، فال عطاء وال 
إنجاز وال ابتكار من دونه، ولهذا أجدني صديقة داعمة لهم، فأبتعد تماما في عالقتي معهم عن مفهوم السيادة أو السلطة، وأحرص 
مع بداية يوم دراسي جديد على الترحيب بهم عناق�، ومالقاتهم بكل ما أحمل من بهجة وفرح، وال عجب أنني قد صرت موضع ثقتهم 
أّم ثانية تحمل على ظهرها همومهم ومشكالتهم التي أحرص بكل ما أوتيت من محبة على حلها لهم، وأحرص  أو لنقل بمثابة 
كذلك على التواصل معهم خارج المدرسة ومشاركتهم اهتماماتهم من خالل عمل مجموعة على تطبيق الواتس أب لمتابعتهم. 
أتشارك معهم إنجاز العديد من ا�نشطة التي ترتقي بالطالب والمدرسة مع�، وتمتد عالقتي بهم حتى خارج المدرسة فأشاركهم 

أفراحهم وأتراحهم
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قصة نجاحي...
اسم نشاطي بعنوان (ال فرق)، ويهدف إلى دمج الطلبة من ذوي ا½عاقة السمعية مع أقرانهم من السامعين وتوعية المجتمع المحلي 
بهم، أما الفئة المستهدفة فهي الطلبة من ذوي ا½عاقة السمعية.ومن أبرز التحديات التي واجهتني كانت العام الماضي حيث جاء 
قرار منع من مديرية التربية والتعليم على خروج طلبتي ½قامة حصص الدمج بينهم وبين الطلبة السامعين في مدارس مجاورة 
لطلبة   محاضرات  وإعطاء  بنفسي  بالذهاب  قمت  لكنني  الميت،  البحر  حادثة  بعد  الوزارة  اتخذتها  التي  المشددة  ا½جراءات  نتيجة 
المدارس المجاورة عن خصائص الصم ولغتهم ا½شارية. ولتنفيذ نشاط (ال فرق) تواصلت مع مديرتي في المدرسة ومع مديرية التربية 
والتعليم وكذلك المدراس المجاورة ولضمان استمرارية هذا النشاط تواصلت مع خبير في لغة ا½شارة لتزويدي بعدد من المعلومات 
التي تخص هذه الفئة وجمعها بشكل مختصر  وكذلك نشره في العديد من ا�ماكن التي أزورها بهدف نشر ثقافة الصم، وقمت 
بإنشاء قناة على اليوتيوب بعنوان (براعم الصم) لنقل الخبرات وا�نشطة التي يقوم بها طلبتي إلى كافة الطلبة الصم في الوطن 
للحديث عن  أجريت معي  تلفزيونية  الدمج، وانتهاز مقابلة  الصيفية بهدف  العطلة  ا�ندية في  التعاون مع بعض  العربي. وكذلك 

طلبتي بهدف نشر ثقافتهم �كبر عدد ممكن من المجتمع

ومن أبرز النتائج التي أخرج بها في نهاية كل نشاط:
زيادة الثقة عند طلبتي، وانحسار خجلهم تجاه أقرانهم من السامعين نتيجة إعاقتهم مما زاد من دافعيتهم للتعلم، وكذلك تغيير 
ا�ثر فأنا أعقد دورات تدريبية مصغرة في لغة  التي أقوم بها لنقل هذا  ا½جراءات  أما  السامعين حول الصم.  الخاطئة عند  الفكرة 
أجل  المديرية بكتب رسمية من  اللغة. وأخاطب  الصم من حيث  الطلبة  بينهن وبين  الهوة  لتقليص  الجديدات  للمعلمات  ا½شارة 
تسهيل إقامة حصص نموذجية مشتركة بين طلبتي الصم وطلبة مدارس أخرى من السامعين. وإشراك طلبتي في العديد من 
ا�نشطة على مستوى المديرية والوزارة مثل (مسرحة المنهاج) ½تاحة الفرصة لهم لالندماج مع غيرهم. وكذلك عمل بطاقة عضوية 

لهم في مكتبة درب المعرفة ليشاركوا أقرانهم متعة القراءة وتحقيق هدف الدمج
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 مجد حمد خليف المعايطة 
   المدرسة التي فزت عنها: بتير الثانوية المختلطة

  مديرية: الكرك
مركز الفوز: الثالث

 المؤهالت العلمية: بكالوريوس
 التخصص: اللغات ا�وروبية/ا½نجليزية والفرنسية

 عدد سنوات الخبرة في التدريس: 5 سنوات
عدد نصاب الحصص: 18 حصة

      
 رسالتك بعد حصولك على لقب التميز

ليس هناك شيء مستحيل في الميدان، جميع ا�فكار قابلة للتحقق والنجاح، ولكن لنجاح أفكارنا ال بد أن نسقيها بماء ا½صرار

 هل لديك هواية مميزة تود مشاركتنا بها؟
كتابة القصص القصيرة، وعمل الوسائل التعليمية، وا�عمال التطوعية
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اذكر اسم أكثر عمل أدبي/تربوي (رواية. كتاب. شعر...) أثر بك كتربوي، وما القيمة المضافة التي اكتسبتها منها؟
كتاب "المفاتيح العشرة للنجاح" ½براهيم الفقي، �نه يوضح أن سر النجاح يكمن في الرغبة المشتعلة لتحقيق ا�هداف، وهذا ما أسعى 

لغرسه وتنميته بطلبتي لتحقيق أهدافهم

هل صادفت موقفا مع أحد الطلبة وكان له أثر في تغيير شيء من جوانب شخصيتك كتربوي نحو مهنة التعليم؟
الطالب الضعيف في الصف غالب� ما يفكر أنه طالب فاشل، وخائف من المجهول. فأدركت أن ما نحن عليه اليوم هو نتاج فكرنا، فال بد 

لي من تركيز طاقات طلبتي على ا�فكار ا½يجابية التفاؤلية

رسالة توجهها إلى معلم ترك فيك بصمة وأنت على مقاعد الدراسة؟
كل الشكر واالمتنان إلى مديرتي ومعلمتي (ضحى المعايطة) التي كانت تراني الطالبة المتميزة، فشكر· لِك �نك من صنع المجد 

والتميز لمجد الطالبة ومجد المعلمة

لماذا تقدمت للجائزة؟ وما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة؟
تقدمت للجائزة لقناعتي المهنية والذاتية بأن الجائزة هي الشعلة المضيئة التي تضيء لنا مداخل النجاح وا½بداع والتميز الكامن في 
نفوسنا وتعزيزها بجائزة تربوية بنكهة تكريم ملكية، وسعي� ½ثبات الذات ببرامج التنمية المهنية التي تقدمها الجائزة. أما بالنسبة 

للخبرة المكتسبة من خوض هذه الجائزة ، فتبين لي أن كل معلم بإمكانه الوصول لمنصة التتويج بالعمل والمبادرة وا½صرار

ما هي الرسالة التي توجهها لزمالئك التربويين لتحفيزهم لخوض هذه التجربة والسعي للتميز؟
بداخل كل معلم هناك بذرة تميز، وجميعنا لدينا رؤية ورسالة تربوية سامية نطبقها بأنشطتنا ومبادراتنا المنهجية والالمنهجية، 

ولكل منا أفكار ومعرفة وطاقات، فال تبخل على غيرك في الميدان بهذه المعرفة، فالجائزة تجربة سحرية ²فاق معرفة رائعة



كيف تصف عالقتك بطلبتك وزمالئك في الميدان؟
عالقتي مع طالباتي تتصف باالحترام المتبادل والود، أحترمهم وأرشدهم، وأرعى طموحاتهم، وأسعى ½يصال كل ما لدي من معرفة 
وعلم وخبرة، وأحرص أن أكون قدوة لهم بالتعاون والعمل التطوعي. وعالقتي بزميالتي قائمة على الود واالحترام والتسامح والتعاون 

½نشاء جيل أفضل

بناء المصلى المدرسي...
التالوة وحصص  الكريم بحصص  القرآن  إيجاد مكان للصالة للطلبة والمعلمات، وجعله مكان� لقراءة  الهدف الرئيس من النشاط: 

ا½شغال لترسيخ رسالة ا½سالم السمحة في نفوس الطلبة
الفئة المستهدفة: جميع طلبة المدرسة والهيئتين ا½دارية والتدريسية

اللجنة  المعايطة ومشرفات  عدلة  الفاضلة  المديرة  بمساعدة  فقمنا  وطالبات،  معلمات  من  واضح�  إقباالً  ووجدت  الفكرة،  اقتراح  تم 
الدينية على تحديد مكان مناسب للمصلى بمساحة 2م×6م ، ومن ثم تم تزويده بمستلزماته حسب ا½مكانات المتوفرة وبمساعدة 
المجتمع المحلي. بفضل اÔ، أصبح هناك مكان مناسب للصالة في المدرسة، وهذا يرسخ أهمية الصالة في نفوس الطلبة، وهو ما 
نسعى لترسيخه كرؤية ورسالة تربوية في طلبتنا. واجهتنا العديد من التحديات منها عدم توفر مكان واسع لبناء المصلى حسب 
التصميم المطلوب، وضعف ا½مكانات المادية لتجهيز المصلى ومستلزماته، إال أنه بفضل اÔ وبفضل اللجنة المشرفة من زميالتي 

وا½دارة تمكنا من تخطي هذه التحديات
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حنان شتيوي علي المقدادي
   المدرسة التي فزت عنها: كفر الماء الثانوية الشاملة للبنات

  مديرية: لواء الكورة
مركز الفوز: الثالث

 المؤهالت العلمية: بكالوريوس جغرافيا، ودبلوم عاٍل في ا½دارة المدرسية
 التخصص: جغرافيا

 عدد سنوات الخبرة في التدريس: 18 سنة
عدد نصاب الحصص: 19 حصة

      
 رسالتك بعد حصولك على لقب التميز

الجائزة،  في  المشاركة  على  لزمالئي  تشجيعي  خالل  من  التميز  ثقافة  نشر  مهمة  عاتقي  على  ويقع  التربوي  للتميز  سفيرة  أنا 
وتوجيههم نحو توثيق أعمالهم، والتعبير السليم عن تميزهم، فهناك العديد من المبدعين يحتاجون إلى دعم للوصول إلى منصة 

التتويج الملكي، وسأبذل جهدي في ذلك

هل لديك هواية مميزة تود مشاركتنا بها؟ 
متابعة البرامج الوثائقية، و قراءة الكتب، الرسم
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اذكر اسم أكثر عمل أدبي/تربوي (رواية. كتاب. شعر...) أثر بك كتربوي، وما القيمة المضافة التي اكتسبتها منها؟
كتاب بعنوان "أيقظ قدراتك واصنع مستقبلك" للدكتور إبراهيم الفقي، والقيمة المضافة التي اكتسبتها هي أنه يجب على ا½نسان 

إدراك قيمته الحقيقية وقدراته، وأن يبرمج نفسه ليتخطى التحديات، ويحقق هدفه، ويصنع مستقبله المشرق

هل صادفك موقف مع أحد الطلبة وكان له أثر في تغيير جوانب من شخصيتك كتربوي، وأسلوبك نحو مهنة التعليم؟
نعم، لقد اكتشفت ضعف إحدى الطالبات أثناء االختبار التشخيصي وتنفيذ ا�نشطة الصفية، فحددت نقاط الضعف لديها وعملت 
على تنفيذ ا�نشطة العالجية وتشجيعها وتحفيزها إلى أن أصبحت من الطالبات الجيدات، واستطاعت النجاح في امتحان الثانوية 
التعليم وتقديسها،  احترامي لمهنة  زيادة  إلى  أدى  الطالبة في شخصيتي مما  أثرت هذه  الجغرافيا.  ا²ن تدرس مادة  العامة، وهي 

وزيادة اعتزازي برسالتي التربوية في خلق جيل قادر على مواجهة التحديات للوصول للتميز وا½بداع

رسالة توجهها إلى معلم ترك فيك بصمة وأنت طالب على مقاعد الدراسة وما هي؟
معلمة اللغة العربية في المرحلة الثانوية (سهاد مقدادي)، أوجه لها رسالة حب وتقدير وامتنان على كل معلومة علمتني إياها، وعلى 
كل قيمة وخلق حسن غرسته في نفسي. لقد كانت ا�م والمربية والصدر الحنون والموجه لي، أذكرها بابتسامتها الجميلة وهدوئها 

وإخالصها في عملها، �جلها عشقت مهنة التعليم، فكانت قدوتي ومثلي ا�على 

لماذا تقدمت للجائزة؟
تقدمت للجائزة �نها البوابة التي يمكن من خاللها االنطالق إلى منصة ا½بداع والتميز، والتي تحقق ذات التربويين. فجائزة الملكة رانيا 
تعد أكبر جائزة تربوية على مستوى المملكة لقد تم ترشيحي للمشاركة بالجائزة من قبل مديرتي وزميالتي ½يمانهن بي وبكفاءتي 

في إطالق المبادرات وتنفيذ ا�نشطة الهادفة، والعمل على خلق بيئة تربوية داعمة محفزة على ا½بداع

ما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة؟
أما الخبرة التي اكتسبتها من خالل مشاركتي فتتمثل في اكتساب مهارات التوثيق �عمالي وإنجازاتي من خالل تحديد ا�هداف، 
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والفئة المستهدفة، وا�ثر الذي تتركه أنشطتي على الطالب والمدرسة. كما زادت الجائزة قدرتي في التعبير عن نفسي وإنجازاتي من 
خالل مرحلة كتابة المعايير التي نظمت أفكاري ووجهتها نحو رؤيتي ورسالتي، حيث لم يكن لدي سابق� رؤيا واضحة ومحددة. كما 

عملت الجائزة على صقل شخصيتي فزادت ثقتي بنفسي وزاد تقديري لدوري ورسالتي التربوية

ما هي الرسالة التي توجهها لزمالئك التربويين لتحفيزهم لخوض هذه التجربة والسعي للتميز؟ 
أشجع جميع التربويين في المملكة على خوض هذه التجربة الرائعة، فالجائزة هي تكريم ½نجازاتهم وإبداعاتهم، وطريقهم للوصول 
إلى القمة، واالرتقاء بدورهم التربوي وتحقيق ذاتهم. إن الوصول لمنصة التتويج الملكي هو حلم يسعى إليه من يعمل في الميدان 

التربوي

كيف تصف عالقتك مع طالبك وزمالئك في الميدان؟ 
عالقتي بطالباتي هي عالقة ا�م بابنتها، فأعطف عليهن وأبتسم بوجوههن، وأدعمهن نفسي�، وأوفر لهن الملجأ ا²من، �صبح موضع 
أسرارهن، وأتحاور معهن بشكل فردي وجماعي، ونتشارك مع� في وضع الحلول و االتفاق على عقد ميثاق سلوكي يحفظ عالقتنا 
التكنولوجيا،  وتوظيف  المستمر،  الذاتي  التعلم  مسؤولية  تحمل  على  قادرات  ويكن  المعرفة،  من  لينهلن  وأوجههن  الجميلة، 
والتفكير العلمي.أما عالقتي بزميالتي فهي عالقة ودية قائمة على االحترام المتبادل، وأتواصل معهن وأشاركهن المناسبات من خالل 
الزيارات الشخصية، وهن شريكاتي في تنفيذ المبادرات وا�نشطة، وتقسيم المهام بيننا وتنفيذها، لنكون مجتمع تعلم فاعل مؤثر

قصة نجاحي...
اسم النشاط: مشروع تدوير البيئة

الفئة المستهدفة: مجتمع المدرسة 



الهدف من النشاط:
• تنشئة جيل مسؤول منتٍم لوطنه وبيئته، وقادر على إحداث التغيير، ومتسلح بأخالقيات الحفاظ على البيئة 

• توعية الطالبات بالمشكالت البيئية، وتدريبهن ليصبحن مرشدات بيئيات داخل المدرسة وخارجها 
• إعداد جيل قادر على مواجهة التحديات، وحل المشكالت باستخدام التفكير العلمي 

• استثمار مواهب الطالبات وإبداعاتهن في مجال العمل البيئي 
• تكوين قاعدة من النماذج الناجحة في المجال البيئي

ا�جراءات التي قمت بها لتنفيذ النشاط
• استثمار ا½ذاعة الصباحية في ا½عالن عن المشروع وأهدافه

• جمع العلب المعدنية وبيعها للمصنع لدعم جمعية (العجالت الخضراء)، ومرضى الشلل الدماغي بالتعاون مع المدارس المجاورة 
• تصميم لوحات حائط وعبارات هادفة لتوضيح أهمية تدوير النفايات والمخاطر التي تسببها

• إطالق مسابقة أفضل (كاركاتور بيئي)
• إعداد نشرات ومطويات توعوية وتثقيفية في موضوع تدوير النفايات

• عقد اجتماعات دورية �عضاء الفريق لمتابعة تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها
• تنفيذ ورشات ½عادة التدوير، واستخدام مخلفات البيئة في تنفيذ بعض الوسائل التعليمية 

• جمع بقايا الخبز في المدرسة ½عادة تدويره
• جمع الكتب وبيعها للحصول على مردود مادي 

• استخدام ا�وراق الناتجة من المدرسة في صنع وسائل تعليمية (عجينة الورق)
• تنفيذ معرض تدوير البيئة

التحديات التي واجهتني 
• عدم توفر مخزن لتجميع العلب المعدنية والكتب القديمة

• خجل بعض الطالبات من جمع الكتب القديمة وجمع بقايا الخبز
• عدم وجود جهات داعمة للمشروع 
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تم التغلب على تلك التحديات من خالل
• استغالل بعض الزوايا في المدرسة لصنع مستودع مصغر لتجميع الكتب والعلب المعدنية

• تشجيع الطالبات و تحفيزهن على العمل التطوعي البيئي
• التواصل مع أولياء ا�مور والمجتمع المحلي لتقديم الدعم المادي للمشروع

ا�جراءات لنقل أثر العمل للميدان التربوي 
• دعوة أولياء ا�مور والتربويين إلى حضور الفعاليات البيئية في المدرسة

• نشر مقاالت وفيديوهات بيئية على الصفحة ا½لكترونية للمدرسة 
• تنفيذ معرض لمشروع تدوير البيئة، ودعوة أولياء ا�مور، والمجتمع المحلي لالطالع عليه، واالستفادة منه 

• التشارك مع المدارس المجاورة في تنفيذ ورشات بيئية بهدف تبادل الخبرات



نازك " محمد أكرم" حمدي حسونه 

 المدرسة التي فزت عنها: مدرسة خديجة بنت خويلد الثانوية للبنات
 مديرية: لواء القويسمة

مركز الفوز: الثاني
  المؤهالت العلمية والتخصص: ماجستير أنظمة معلومات، بكالوريوس علم الحاسوب

 عدد سنوات الخبرة في التدريس: 6 سنوات
عدد نصاب الحصص: 20 حصة

      
 رسالتك بعد حصولك على لقب التميز

شعرت بمسؤولية كبيرة بعد الحصول على اللقب، وأخذت على عاتقي حينها حمل رسالة الجائزة، ونشرها بين زميالتي، وأصبحت 
الجائزة المرجع الذي أعود إليه �حفز زميالتي بضرورة تنمية الذات في كل الجوانب، وتقديم قيم مضافة للمجتمع

هل لديك هواية مميزة تود مشاركتنا بها؟ 
التنمية البشرية والتأثير على ا²خرين، وتعزيز ا½يجابية والمهارات الحياتية، والتشجيع على النجاح وا½بداع، وأقوم حالي� بتأليف كتاب 
بعنوان "كن ايجابي� 365 يوم� ايجابي� في السنة" بحيث يتضمن مهارات تدريبية وتجارب شخصية تساعد على اكتساب مهارات التفكير 

ا½يجابي
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اذكر اسم أكثر عمل أدبي/تربوي (رواية. كتاب. شعر..) أثر بك كتربوي، وما القيمة المضافة التي اكتسبتها منها؟
كتاب "ابق قوي�" الكاتبة ديمي لوفاتو، يلخص رحلة اكتشاف الذات اكتسبت الكثير من القيم التي عكستها على طالباتي ومنها 

العمل على اكتشاف ذاتي وتقبل الصعوبات والشعور باالمتنان للصعوبات والتأثير ا½يجابي على ا²خرين

هل صادفك موقف مع أحد الطلبة وكان له اثر في تغيير جوانب من شخصيتك كتربوي، وأسلوبك نحو مهنة التعليم؟
نعم لقد واجهني موقف أثناء تطبيق استراتيجيات التدريس الحديثة والتعلم النشط، فإحدى طالباتي انتقدت أسلوب التدريس، 
االستراتيجيات،  هذه  يردن  ال  طالبات  فهناك  تعليمهن،  في  الحديثة  التدريس  استراتيجيات  تطبيق  في  رأيهن  بأخذ  أقم  لم  �نني 
في  رأيهن  وأخذ  الحصة،  في  إشراكهن  عدم  هو  السبب  ووجدت  نفسي،  أراجع  جعلني  وهذا  المباشر،  التدريس  ويفضلن 
السلبيات،  بمراجعة  وأقوم  الحصة،  إيجابيات وسلبيات  بكتابة  يقمن  أن  نهاية كل حصة  عليهن في  اقترحت  لذلك  االستراتيجيات، 
وتحولت  وقائدة،  ناقدة  منهن  الطالبة  وأصبحت  التعليمية،  العملية  في  وأشركتهن  لدي  رأيهن  بأهمية  الطالبات  أشعرت  وهكذا 

الشكوى والتذمر إلى شغف بكل ماهو جديد في استراتيجيات التدريس

رسالة توجهها الى معلم ترك فيك بصمة وانت طالب وماهي البصمة؟
اسم المعلمة (نداء البسطامي) معلمة لغة إنجليزية في الصف التاسع. لم أكن أحب مادة اللغة ا½نجليزية مطلق�، لكن مس نداء كانت 
تدرس المادة بطريقة فيها شغف ومتعة، وشجعتني كثير· حتى أصبحت مبدعة في اللغة ا½نجليزية، وأعلى عالمات عندي في اللغة 

االنجليزية، ولم أحتج دروسا خاصة في مرحلة التوجيهي

لماذا تقدمت للجائزة؟ وما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة؟
التربوي،  الميدان  في  تقدمي  ومدى  المهنية،  ممارساتي  وتقييم  الراجعة،  التغذية  على  الحصول  للجائزة  التقدم  من  هدفي  كان 
ومعرفة هل ممارساتي المهنية تسير في االتجاه التربوي الصحيح؟ والخبرات التي اكتسبتها من التقدم للجائزة هي خبرة الكتابة 
زادت  ا½يجابية لدي  الممارسات  الذات، واكتشاف ذاتي أكثر، وتقييم نفسي وتوجهاتي، وتعزيز  الملفات ومراجعة  المهنية، وتنظيم 
ثقتي بنفسي، وأعطتني دافع� وحافز· باالستمرار وتطوير نفسي. الجائزة بالنسبة لي إلهام بزيادة اكتشاف ذاتي في قيادة التغيير 

والتأثير ا½يجابي على ا²خرين
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ماهي الرسالة التي توجهها لزمالئك لتحفيزهم لخوض هذه التجربة والسعي نحو التميز؟
الذات، وبدوره سوف ينعكس على  الذاتي وا�كاديمي والمهني والشخصي وتنمية  التطوير  المتميز شخصية متكاملة تجمع بين 
الطالب والزمالء في المدرسة والمجتمع المحلي. وتجربة الجائزة تجربة تستحق أن تخوضها، وقد تكون أنت الفائز هذا العام، فال تحرمنا 
من خبراتك، وقصص النجاح التي بحوزتك، كن معنا في قيادة التغيير في المجتمع، وبناء مجتمع إيجابي وجيل إيجابي وانضم إلى 

مجموعة المتميزين

ماذا تعني لك مهنتك كمعلم؟
المعلم يعني (الملهم - المحفز – الشغوف) عندي شغف بعملي التربوي، عندي شغف ببناء شخصية الطالب وقيمه، بحيث يصبح 
مواطن� فعاالً إيجابي� في المجتمع، وقمة سعادتي عندما أحول طالباتي إلى قصص نجاح، أقوم بصقل شخصيتهن، وإلهامهن في 

اكتشاف ذاتهن، وتشجيعهن على ا½بداع

قصة نجاحي...
ظهرت فكرة حوسبة االختبارات ا½لكترونية في عام 2018م، وذلك �سباب منها: توجه الوزارة لحوسبة اختبارات الثانوية العامة. 

الفئة المستهدفة: صفوف السابع الى صفوف الثاني ثانوي

من أبرز التحديات التي واجهتني كانت عدم تقبل التغيير وإصرار· الطالبات على االمتحان الورقي والفوضى ومشاكل في ا�جهزة، 
وكذلك الخوف والتوتر من لحظة ظهور نتيجة االمتحان، والسلبية في تقبل أي تغيير، هذه التحديات زادتني قوة وإصراًرا على االستمرار 
الحاسوب،  مختبر  صيانة  ا²تية:  با½جراءات  التحديات  بمواجه  قمت  الطالبات.  على  ايجابي�  أثر·  تحدث  سوف  المبادرة  هذه  بأن  ½يماني 
والتدريب على البرمجية، وعمل امتحان تجريبي، وإنشاء نادي دعم االختبارات ا½لكترونية لتقديم الدعم الفني للطالبات أثناء تقديم 
النادي على  االختبار، وهذا ساعد على حل مشكلة الفوضى. وفيما يخص ضعف مهارات الحاسوب ومشاكل ا�جهزة دربت طالبات 
من  للموهوبات  ا½ثرائية  البرامج  خطة  ضمن  من  النادي  هذا  وأصبح  الوقت،  وإدارة  القرار  اتخاذ  على  والقدرة  المشكالت  حل  مهارة 

الطالبات، أما مشكلة عدم تقبل التغير فقمت بعمل استبانة إلكترونية للحصول على التغذية الراجعة، والوقوف على السلبيات،
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ليتيح  االختبار  أثناء تقديم  الطالبات  القلق، وتم تصوير  ألوانها مريحة وتخفف  االختبار فأصبحت  الخاصة في  الواجهات  بتغيير  وقمت 
للطالبات وا�هالي متابعة االختبار ورفع الفيديوهات على قناتي على اليوتيوب. ولحل مشكلة التفكير السلبي قمت بتعزيز التفكير 
ا½يجابي عن طريق إنشاء مدونة إلكترونية بعنون (أريد أن أكون إيجابًيا) وكذلك تقديم عمل مسرحي على ا½ذاعة بعنوان (ا½يجابية) 

وكذلك عقدت المحاضرات الداعمة لمبادرتي

النتائج: ارتفاع تحصيل الطالبات، وزيادة تمكن الطالبات من مهارات الحاسوب، وتقبل التغيير، ورفع قدرة الطالبات على مهارات اتخاذ 
القرار وادارة الوقت والتفكير ا½يجابي، وتوفير استهالك الحبر والورق

يشرح   CD و  تدريبية  مادة  إعداد  وتم  االختبار،  برمجية  على  المعلمات  لتدريب  المديرية  مستوى  على  تدريبية  ورشة  عقد  ا¿ثر:  نقل 
لمادة  التجريبي  االختبار  بحوسبة  وقامت  الفكرة  الحاسوب  مشرفة  تبنت  وقد  المديرية،  مدراس  معلمات  على  وتوزيعها  البرمجية 
على  ويحتوي  المعلمات،  على   CD توزيع  وتم  البرمجية،  على  بتدريبهن  قمت  معلمات  من  فريق  التوجيهي ضمن  لمرحلة  الحاسوب 

اختبارات الكترونية متنوعة لمادة الحاسوب والثقافة المالية



 

 

 

 

 

 

 

 



فايزة سالم عبد العزيز القيسي

 المدرسة التي فزت عنها: أروى بنت عبد المطلب الثانوية الشاملة للبنات
 مديرية: قصبة الكرك

مركز الفوز: الثاني
المؤهالت العلمية: بكالوريوس، ودبلوم

  التخصص: التربية ا½سالمية، وتكنولوجيا المعلومات
 عدد سنوات الخبرة في التدريس: 27 سنة

عدد نصاب الحصص: 18 حصة
      

 رسالتك بعد حصولك على لقب التميز
نشر فكرة التميز في مدرستي ومديرّيتي وتبني ا�فكار ا½بداعية البناءة، وجعل بيئة الطالب بيئة ابتكار وتجديد

 هل لديك هواية مميزة تود مشاركتنا بها؟
القراءة والمطالعة، وإعداد الوسائل التعليمية، وحوسبة الدروس
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اذكر اسم أكثر عمل أدبي/تربوي (رواية. كتاب. شعر...) أثر بك كتربوي، وما القيمة المضافة التي اكتسبتها منها؟
كتاب "أسعد امرأه بالعالم" لعائض القرني، �نه يحلق بي في سماء ال حدود لها من السعادة والطاقة ا½يجابية التي أحاول زرعها في 

صفوف طالباتي كي تثمر نبات� صالح�

هل صادفك موقف مع أحد الطلبة وكان له أثر في تغيير جوانب من شخصيتك كتربوي، وأسلوبك نحو مهنة التعليم؟
أحد طالباتي غير المسلمات أحبت حضور حصة التربية ا½سالمية �نها كانت تشعر أنها بحاجة الى اطمئنان نفسي، وتستمتع با�فكار 

المطروحة، وهذا أثر بي كمعلمة في أن أركز جميع طاقتي في تقبل ا²خرين مهما كانت معتقداتهم وأفكارهم

رسالة توجهها إلى معلم ترك فيك بصمة وأنت طالب على مقاعد الدراسة وما هي؟
قد ال أوفيها حقها إن تكلمت عنها فسطوري تعجز عن شكرها تلك التي علمتني كيف أكون طالبة متميزة، فزرعت التميز في عقلي 

وجعلتني قائدة، ونمت فّي روح التعاون والمسؤولية، لمعلمتي (شمسية الطراونة) لك كل الحب والتقدير

لماذا تقدمت للجائزة؟ وما الخبرة التي اكتسبتها من تجربتك؟
إيمان� مني بأن التميز ليس حكر· على فئة معينة، وإنما هو حق لمن يستحق. أما الخبرة التي اكتسبتها: أن كل معلم متميز يستطيع 

أن يرتقي بوطنه كل على طريقته الخاصة، إذا ما توج هذا التميز بعمل فأصبح مذلًال للصعاب ومبادر· ومبدع� ومبتكر·

ما هي الرسالة التي توجهها لزمالئك التربويين لتحفيزهم لخوض هذه التجربة والسعي للتميز؟
رسالتي لكل المعلمين خاصة من يواجهون التحديات وقلة الموارد في مدارسهم إن التميز ال يرتبط بالضرورة ببيئة إمكاناتها عالية، 

فال يثنيهم عائق عن المشاركة في هذه التجربة الفريدة من نوعها، وسبر أغوار التميز وتحقيق أعلى المستويات

ماذا تعني لك مهنتك كمعلم؟
مهنتي كمعلم هي أكثر المهن قداسة، فالمعلم هو صانع التاريخ، وملهم ا�جيال، وهو ا�ساس لتقدم أي دولة، وهو الرفيق لطالبه، 

يزرع فيهم الثقة، ويغذي عقولهم، ولذا كانت مهنة التعليم أرقى المهن
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قصة نجاحي...

رزان شعاع نور ال ينطفئ 
الهدف من القصة: تشجيع طالبة صعوبات تعلم ودعمها

الفئة المستهدفة: الطالبة رزان من الصف الثامن 

التحديات 
وجود مشكلة نفسية جسدية لدى الطالبة، وخروجها من الحصص دون سابق إنذار، وافتعال مشاكل مع الطالبات وبعض المعلمات

ا�جراءات التي قمت بها
التنسيق مع ا½دارة ومع المرشدة للنهوض بالطالبة رزان واحتوائها، والتواصل مع ولية أمر الطالبة لمعرفة ظروفها الصحية للتعامل 
عيد  حفل  تنظيم  تم  التشجيع  ضمن  ومن  بيننا،  وجودها  بأهمية  وتوعيتها  رزان  الطالبة  بتشجيع  وقمت  سليمة.  بطريقة  معها 
ميالدها، وأخير· شعور رزان بالسعادة وزرع الثقة في نفسها، مما أدى إلى التزامها داخل الغرفة الصفية، ورفع مستواها التحصيلي. 

وقمت بتوعية زميالتي المعلمات بأهمية دمج الحاالت الخاصة مع الطلبة وضرورة تقبلهن لمثل هذه الحاالت وكيفية التعامل معها
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خديجة عايد سالم العظامات
 المدرسة التي فزت عنها: المنشية الثانوية الشاملة للبنات

 مديرية: المفرق
 مركز الفوز: الثاني

 المؤهالت العلمية: دبلوم عاٍل
 التخصص: تغذية وتكنولوجيا غذاء - تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 عدد سنوات الخبرة في التدريس: 15 سنة
عدد نصاب الحصص: 19 حصة

      
 رسالتك بعد حصولك على لقب التميز

في كل مجال هنالك تحديات، والمعلم أيض� يواجه تحديات، والتغلب على التحديات وتحويلها الى فرص للنجاح هو التميز

 هل لديك هواية مميزة تود مشاركتنا بها؟
التدريب، تصميم الفيديوهات
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اذكر اسم أكثر عمل أدبي/تربوي (رواية ، كتاب ، شعر...) أثر بك كتربوي، وما القيمة المضافة التي اكتسبتها منه؟
الغرفة  في  التعلمية  التعليمية  مواقفي  ودعم  للتفكير،  مثيرة  حصة  لتنفيذ  مهاراتي  صقل  فقد  ليموف،  لدوغ  بثقة"  "علم  كتاب 

الصفية

هل صادفك موقف مع أحد الطلبة وكان له أثر في تغيير جوانب من شخصيتك كتربوي، أو أسلوبك نحو مهنية التعليم؟ 
نعم، إعادة تشكيل مجموعات العمل أثناء تنفيذ المهمات في الحصة الصفية

رسالة توجهها إلى معلم ترك فيك بصمة وأنت طالب على مقاعد الدراسة، وما هي؟ 
شكر· معلمتي في المرحلة الثانوية (منوة خزاعلة) �نك زرعت لدي الثقة بإنجازاتي ونبهتني أنني أستحق أن أكون في الطليعة دائم�

 
لماذا تقدمت للجائزة؟ وما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة؟

نحن، كمعلمين، ينقصنا التحفيز بشكل أو بآخر، وجاءت جائزة الملكة رانيا لتقدير مساعي المعلمين، فالجائزة حفزتنا لتقديم ا�فضل، 
وقدمت لنا شكر· بصوت واسع االنتشار

مهي الرسالة التي توجهها لزمالئك التربويين لتحفيزهم لخوض هذه التجربة والسعي للتميز؟
وحبك  بمهنيتك  وإمعانك  والمواظبة  با½صرار  المعلم  زميلي  تصل  ولسوف  مستحيلة،  إجراءات  وال  سهلة،  إجراءات  ليست  الجائزة 

لعملك وصداقتك مع طلبتك وإيمانك بأنك حق� تستطيع تحقيق كل ما تريده وتطمح إليه

كيف تصف عالقتك مع طالبك وزمالئك في الميدان؟
التعلمية  التعليمية  العملية  تحسين مخرجات  لتحقيق هدف ساٍم هو  والتفاهم، فجميعنا نسعى  الحب  تشاركية يسودها  عالقة 

وربطها بالواقع الذي نعيشه ½حداث تغييرات إيجابية تقودنا نحو قمة هرم بلوم
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قصة نجاحي...
صحتك تهمنا

هدف المبادرة: نشر الوعي الصحي والتغذوي في المجتمع المدرسي والمجتمع المحلي وتعزيز فكرة اتباع عادات غذائية صحية لدى 
الفئة المستهدفة

الفئة المستهدفة: الطالبات، والكادر التدريسي، والمجتمع المحلي

التغلب على التحديات 
عدم وجود وقت لتنفيذ ا�نشطة خالل الحصص الصفية، وتم التغلب على هذا التحدي بتخصيص حصص النشاط المدرسي لتنفيذ 

المبادرة داخل المدرسة وخارجها

إجراءات تنفيذ المبادرة
تم االتفاق مع إدارة المدرسة على تنفيذ المبادرة، ثم قمت با½عالن عن المبادرة في االذاعة المدرسية، وبعدها كونت فريق المبادرة، 

وقمنا بوضع خطة العمل، وتم تنفيذ المبادرة، وتلقي التغذية الراجعة من الفئة المستهدفة بهدف التحسين
 

النتائج التي تم تحقيقها
مجتمع على قدر جيد من الثقافة الصحية والنفسية والغذائية، ومجتمع قادر 
على حل مشاكله بنفسه وتطوير عاداته الغذائية الصحية وتعزيز السلوكات

ا½يجابية

ا�جراءات التي قمت بها لنقل أثر العمل الى الميدان التربوي
تخطيط ورش عمل وتنفيذها بناء على وثيقة معتمدة من المركز الصحي 

تبين أهم المشاكل الصحية التي يعاني منها أفراد المجتمع، وعمل منشورات 
وتوزيعها على المدرسة والمجتمع المحلي
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أحالم عبد اللطيف عبد الرحيم القطامي
 المدرسة التي فزت عنها: هالة بنت خويلد الثانوية الشاملة للبنات

 مديرية: قصبة عمان
 مركز الفوز: المركز ا�ول

المؤهالت العلمية: ماجستير
 التخصص: علوم الحاسوب

 عدد سنوات الخبرة في التدريس: 15 سنة
عدد نصاب الحصص:  

     
 رسالتك بعد حصولك على لقب التميز

التعليمية  العملية  تحسين  من  وتطبيقها-  انتهاجها  -عند  الجائزة  لمعايير  لما  والمعلمات؛  المعلمين  بين  التميز  ثقافة  نشر 
والتعلمية للطلبة

 هل لديك هواية مميزة تود مشاركتنا بها؟
القراءة فقد أثرت كثير· في شخصيتي وجعلت مني شخصية متحدية متفائلة 
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اذكر اسم أكثر عمل أدبي/تربوي (رواية. كتاب. شعر...) أثر بك كتربوي، وما القيمة المضافة التي اكتسبتها منها؟
كتاب "السر" لروندا بايرن من الكتب التي أثرت بي، فالكتاب تناول موضوع السعادة ومفاتيحها، وقدم أدوات للمساعدة على جعل 
الحياة أفضل، وكيف يجعل الشخص حياته أفضل سواء في ا�كل أو ا�مل أو العلم أو السعادة، وكان لكتاب "السر" أثر في تحويل 

عالقتي مع طالباتي من العالقة التقليدية إلى عالقة الود والمحبة

هل صادفك موقف مع أحد الطلبة وكان له أثر في تغيير جوانب من شخصيتك كتربوي، أو أسلوبك نحو مهنة التعليم؟
صادفت طالبة في صفي ال تستطيع القراءة وال الكتابة -تجلس في الخلف، ولم أكن على معرفة أو دراية بحالتها- رفضت تسليم ورقة 
االختبار التشخيصي، فما كان مني إال أن قابلت الموقف بعصبية مطلقة، ولكن بعد أن رأيت دموعها تأّثرت، وعرفت قصتها، وشعرت 
بخجل شديد من موقفي نحوها، وبدون تفكير اعتذرت لها، وجلست مطوالً أفكر، وأراجع نفسي، لتحولني هذه الطالبة وذلك الكتاب 

”السر“ إلى شخص هادئ يفكر ألف مرة قبل نطق الكلمة

رسالة توجهها إلى معلم ترك فيك بصمة وأنت طالب على مقاعد الدراسة وما هي؟
الصالحة، وقد  وأنت قدوتي  المبدعة،  للمعلمة  مثال  أنت  لها:  وأقول  بالنفس،  الثقة  فّي  زرعت  التي  (ميسون فرغل)  ا�حياء  معلمة 

مشيت على خطاك واثقة بقوة العقل وفضل العلم، وليونة القلب في تعاملي مع الطالبات

لماذا تقدمت للجائزة؟ وما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة؟
تقدمت للجائزة بتشجيع من زميالتي الفائزات السابقات -في مدرستي- بجائزة المعلم المتميز، وخضت التجربة ½يمانهن بي وبقدرتي 

على الفوز باللقب، ولكني لم أحرز اللقب إال في السنة التي شعرت فيها أنني راغبة كثير· بتحقيق الفوز

ماهي الرسالة التي توجهها لزمالئك التربويين لتحفيزهم لخوض هذه التجربة والسعي للتميز؟ 
أوجه رسالة إلى زمالئي في الميدان التربوي: ثق بنفسك وبقدراتك، واعكس تجاربك وخبراتك على طالبك ليتعلموا منها، ودعهم 

يفكرون ويبدعون، واستعن بطالبك لتحقيق تميزك وتميزهم، فهم الغاية ا�ساسية للعملية التعليمية
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قصة نجاحي...
اسم المبادرة: علم ينتفع به

الهدف من المبادرة: تنمية مهارة البحث العلمي لدى الطالبات
الفئة المستهدفة: طالبات ا�ول ثانوي في المدرسة

أثناء قراءتي لÓبحاث العلمية التي تقدمها الطالبات في نهاية الفصل الدراسي ا�ول تلمست ضعف طالباتي من الصف ا�ول ثانوي  
في إجراء ا�بحاث العلمية لذلك قمت با½جراءات ا²تية:

• تعاونت مع قسم ا½شراف التربوي في مديرية قصبة عمان ½عطاء ورشة عمل لطالباتي وزميالتي عن منهجية البحث العلمي
• تم شرح خطوات حل المشكلة من قبل الطالبات المشاركات في صفوف ا�ول ثانوي باستخدام استراتيجيات التدريس حديثة

• أعدت الطالبات لوحات حائط لتوضيح منهجية البحث العلمي
• ونشرت ثقافة البحث العلمي أثناء الحصة الصفية وباستغالل حصص ا½شغال

• كلفت الطالبات بعمل منشورات وتوزيعها على الطالبات لترسيخ مفهوم البحث العلمي و خطواته
• شاركت الطالبات في مسابقة "علم ينتفع به" مع وزارة التربية والتعليم، وتم تكريم الفريق من قبل سعادة العين الدكتور طالل أبو   

غزالة 
• تعاونت مع المبادرة المجتمعية (روبوتنا) ½شراك الطالبات في المسابقة العربية (FLL)، و فازت الطالبات بالمركز الثالث على مستوى 

الوطن العربي عن (أفضل حل إبداعي)         
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 نسرين محمود محمد عوده

  المدرسة التي فزت عنها: معان الثانوية الشاملة للبنات
 مركز الفوز: الثاني

المؤهالت العلمية والتخصص: ماجستير تغذية ا½نسان والحميات 
دبلوم التربية وتكنولوجيا المعلومات

بكالوريوس هندسة تغذية وتكنولوجيا الغذاء
 عدد سنوات الخبرة في التدريس: 12 سنة

عدد نصاب الحصص: 15 حصة    

 رسالتك بعد حصولك على لقب التميز
النصائح حتى  بالجائزة، وأقدم لهم بعض  االلتحاق  التميز بين كل معلم ومعلمة، وأوضح لهم كيفية  أن أنشر ثقافة  رسالتي هي 

يصلوا إلى التميز: أحبوا عملكم، واعملوا بإتقان، وليكن عملكم خالص� لوجه اÔ تعالى

 هل لديك هواية مميزة تود مشاركتنا بها؟
العزف على ا�ورج، وأستغلها في تعليم الطالبات عزف السالم الملكي
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اذكر اسم أكثر عمل أدبي/تربوي (رواية. كتاب. شعر) أثر بك كتربوي، وما القيمة المضافة التي اكتسبتها منها؟
الصعوبات، وهذا ساعدني على تحدي نفسي  التفاؤل وتحدي  الكتاب عن  العضيدان، يتحدث  كتاب "شيء مني يشبهك" لسلوى 
وتذليل كل الصعوبات التي تواجهني في المدرسة مع الطالبات والمعلمات ومع المديرة، وكذلك تحدي نفسي في تطوير ذاتي مهني� 

وأكاديمي� رغم جميع العقبات

رسالة توجهها إلى معلم ترك فيك بصمة وأنت طالب على مقاعد الدراسة وما هي؟
إلى معلمتي الفاضلة (رابعة) معلمة اللغة ا½نجليزية في الثانوية العامة في محافظة الزرقاء، علمتني كيف أكون قوية وأجتاز أي مرحلة 
مهما كانت صعبة. حين واجهتني مشكلة في الدراسة علمتني أن الفشل مرحلة وأنه ال يفشل من يحاول ويحاول المهم أال يتوقف، 

وكيف أتحدى نفسي وأصنع النجاح با½رادة والتصميم ،فشكر· لك معلمتي

لماذا تقدمت للجائزة؟ وما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة؟
الذي  العلمية في مادتي، وحبي لعملي  للجائزة �نني وجدت نفسي جديرة بها من حيث عطائي وتمكني من معلوماتي  تقدمت 
أقدمه على أكمل وجه، وحب طالباتي لي، حيث حققت نسبة نجاح 100% في مبحثي في الثانوية العامة، وقدراتي في تنفيذ أي نشاط 
يوّكل إلي وكيفية التواصل والتشارك مع المجتمع المحلي لتوفير الدعم للمدرسة بحيث تحقق المراكز ا�ولى في مسابقات التنمية 
للجائزة: ال شيء صعب مستحيل، ومن يعمل عمله خالص� لوجه اÔ تعالى سيجد  التقدم  التي اكتسبتها من  الخبرة  المستدامة 
نفسه في طريق التميز دون أن يشعر، وعلمتني أن أثق بنفسي أكثر وأكون فعالة أكثر بالمدرسة والمجتمع، علمتني الجائزة أن أستمر 

بنفس المستوى وأسعى دوم� للتجدد والتنوع في أساليب التدريس واالبتكار فيما يدعم رؤية المدرسة ورسالتها

رسالتي هي 
ثق بنفسك وبقدراتك واسَع نحو التميز، ال تعمل من أجل الفوز، بل اعمل من أجل التميز مع طلبتك وزمالئك ومدرستك ومجتمعك، 
فأنت  التميز،  بغير  ترَض  وال  وانطلق  وخارجها،  الصفية  الغرفة  داخل  وبممارساتك  وبأنشطتك،  بمبادراتك،  وثق  أنت،  كما  أنت  كن 

تستطيع
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كيف تصف دورك ا¿مثل في خدمة الميدان التربوي؟
دوري في الميدان التربوي هو دور الفاعل والمرشد، والموضح لجميع ا�مور القانونية المتعلقة في مجال التخصص كمنسقة االقتصاد 
المنزلي، أقوم بتوضيح التخصصات الجامعية لطالبات الصف العاشر من خالل التوجيه المهني، متعاونة مع زميالتي في تنفيذ أغلب 
ا�نشطة وفي جميع المجاالت، أوضح المنهاج واستراتيجيات التدريس لكل المعلمات الجديدات من التخصص نفسه، وأسعى لتوفير 

بيئة مدرسية آمنة للطالبات، ونشر ثقافة الترشيد بالكهرباء والماء بين الطالبات والمعلمات، وأولياء ا�مور والمجتمع المحلي

قصة نجاحي...
التوجه نحو الطاقة المتجددة

الهدف من النشاط: تعديل السلوك في االستهالك وتعزيز قيم الترشيد وتحقيق التنمية المستدامة 
الفئة المستهدفة: مجتمع المدرسة، والمجتمع المحلي

إجراءات تنفيذ النشاط
والمجتمع      والمعلمات  الطالبات  من  كل  وتوزيعهاعلى  والمطويات  البوسترات  وإعداد  المدرسية  ا½ذاعة  في  المشروع  عن  ا½عالن   •

المحلي، وتنفيذ محاضرة من قبل المهندس (حسين كريشان) بحضور المعلمات والطالبات وأولياء ا�مور   
• دراسة المكان المناسب لتركيب ا�لواح الشمسية فوق سطح المدرسة

• مخاطبة شركة تطوير معان لدعم المشروع من قبل شركة شمس معان من خالل كتب رسمية
• مخاطبة وزارة التربية والتعليم للموافقة على الدعم المقدم من الشركة ومخاطبة شركة الكهرباء للموافقة على تركيب ا�لواح 

الشمسية
• تدريب الطالبات على مراقبة شدة ا½ضاءة في الغرف الصفية وتخفيفها إذا لزم من خالل أجهزة قياس شدة ا½ضاءة (مدير  الطاقة) 

كنوع من تحملهم المسؤولية نحو توفير الطاقة
• إعداد معرض للطاقة من قبل الطالبات، وتدريبهن على طبيعة عمل ا�لواح الشمسية ومتابعتها عن طريق ا½نترنت وتنظيفها كل 

فترة
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النتائج وا¿ثر الذي حققته 
تم توفير مبالغ طائلة على فاتورة كهرباء المدرسة خالل فترة قصيرة. وأصبح سلوك الترشيد في االستهالك سلوك� صالح� تتحلى به 

الطالبات ويعملن بمقتضاه دون تكلف

التحديات التي واجهتني والتغلب عليها
ا�مور  وأولياء  الطالبات  سلوك  تعديل  إلى  النشاط  يهدف  والمجتمع.  الطالبات  سلوك  تغيير  وصعوبة  للمشروع  العالية  التكلفة 
والمعلمات بما يخص استهالك الكهرباء، وبما أن الترشيد قيمة من القيم التي حثنا عليها ديننا الحنيف، فعملت على غرز هذه القيمة 
وتعزيزها من خالل تنفيذ نشاط استهالك الكهرباء ومن ثم التوجه نحو الطاقة المتجددة مما يعود بالفائدة المستدامة على كل من 
المدرسة والوزارة وشركة الكهرباء ا�ردنية من الجانب االقتصادي والجانب البيئي. كما تعزز مفاهيم االنتماء للوطن والحفاظ على البيئة 
والمسؤولية المجتمعية من قبل الطالب وتجعله يبحث دائم� عن طرق متميزة في إيجاد حلول للمشاكل االقتصادية والبيئية التي 

تواجه المجتمع. 
جعل الطالب يتحمل مسؤولية الترشيد في الطاقة من خالل تعيين مدير للطاقة باستخدام جهاز قياس شدة ا½ضاءة، سواء كان في 
المدرسة أو في البيت ومن ثم ينقل ا�ثر إلى البيت ويعمم الفكرة على المجتمع المحيط ساهم كثير· في تعديل السلوك الذي هو 

أصعب شيء ممكن أن يشتغل عليه ا½نسان.
تنفيذ المشروع يتطلب تكلفة عالية تفوق قدرة المدرسة، فلذلك تم التشبيك مع مؤسسات المجتمع المحلي كشركتي (تطوير معان) 

و(شمس معان) تحت مظلة المسؤولية والشراكة المجتمعية، وقد وفروا لنا الدعم وبالفعل تم تركيب ا�لواح الشمسية



هالة ياسر زهدي مصطفى
المدرسة التي فزت عنها: فاطمة الزهراء الثانوية

مديرية: قصبة عمان
مركز الفوز: الثاني

 المؤهالت العلمية: ماجستير
 التخصص: االقتصاد المنزلي، مناهج وطرق التدريس

عدد سنوات الخبرة في التدريس: 13 سنة
عدد نصاب الحصص: 22 حصة      

رسالتك بعد حصولك على لقب التميز 
أنصت جيد· لآلخرين وتفهم احتياجاتهم، فذلك أحد مفاتيح النجاح والتميز في الحياة، وتلقائًيا ستتحسن عالقاتك مع كل من حولك، 
فكن شخص� مؤثر·، لديك بصمة إيجابية في كل موقف، فالشخص ا½يجابي يستطيع بث ا�مل ليس لنفسه ولآلخرين من حوله، فقد 

ينسى من حولك ماذا قلت أو فعلت، ولكن لن ينسوا كيف جعلتهم يشعرون، فكن سفير· لمهنتك

 هل لديك هواية مميزة تود مشاركتنا بها؟
ترك بصمة في كل مكان أتواجد فيه
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اذكر اسم أكثر عمل أدبي/تربوي (رواية. كتاب. شعر...) أثر بك كتربوي، وما القيمة المضافة التي اكتسبتها منها؟
كتاب "المعلم عمر" للدكتور محمد بشناق، جذبني هذا الكتاب في كل صفحة منه، فشعرت أنه ألقى الضوء على سر الروح، ليسافر 
من بعدها إلى السلوك الحضاري وا½نساني، فهو كتاب يمثل الرقي الروحاني الذي ينبع من رقي إيماني، فكنت أحمل في نهاية كل 
صفحة سلوك� حضاري� يساعدني للوصول إلى مرحلة السالم الداخلي، الذي ينقلني من زحام الدنيا وغبارها إلى منبع الصفاء، وبذلك 
تتهذب طباعي وتسمو نفسي، فأنا أنصح كل شخص يعاني من صعوبات في تهذيب طباع النفس لقراءة هذا الكتاب لما يحمل في 
طياته من فضائل تجعل ا½نسان يرتقي في سلوكه ويصل إلى مرحلة الذكاء الروحاني والسالم الداخلي الذي سوف ينعكس على 

سلوكه وحياته ومجتمعه

هل صادفك موقف مع أحد الطلبة وكان له أثر في تغيير جوانب من شخصيتك كتربوي، أو أسلوبك نحو مهنة التعليم؟
الفقيرات أسهمن في تلك  الطالبات  بأن بعض  الفقيرات، اكتشفت  الطالبات  المستهدفة  الفئة  (زملوني) كانت  عند تنفيذ مبادرة 
والتعاون  النفس  عزة  كبير من  أثر  بداخلي  ترك  ما  على مشاعرهن،  بذلك حفاظ�  علمهن  دون  بأنهن مستهدفات،  علما  المبادرة 

والكرم

رسالة توجهها إلى معلم ترك فيك بصمة وأنت طالب على مقاعد الدراسة وما هي؟
تعلمت منك كيف أطلق الكلمات الجميلة تجاه ا�شخاص لخلق جو من ا�مل والمودة والرحمة المعلمة (ليلى) معلمة اللغة العربية في 

الصف الثاني ثانوي

لماذا تقدمت للجائزة؟ وما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة؟
بناًء على دعم من قبل مديرتي وزميالتي وطالباتي وأولياء ا�مور، أما الخبرة المكتسبة فكانت دقة التوثيق والتنظيم وزيادة الثقة 

بالنفس دون الغرور

ما هي الرسالة التي توجهها لزمالئك التربويين لتحفيزهم لخوض هذه التجربة والسعي للتميز؟ 
المحبطة، وعليك بمجالسة  البيئة  العقبات والصعوبات، واالبتعاد عن  إلى تذليل  النجاح والتميز يحتاج  ال شيء مستحيل، وكوكب 
ا�شخاص ا½يجابيين والداعمين لك، والتمسك بأعمالك حتى لو كانت بسيطة، فأنت ال تعلم ما هو ا�ثر الذي سوف تتركه تلك ا�عمال 

على كل من حولك
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كيف تصف عالقتك مع زمالئك وطالبك في الميدان؟ 
عالقتي مع الطلبة والزميالت عالقة متوازنة تشمل التعاون والمحبة والمتابعة وتبادل ا²راء وا�خذ بالنقد البناء، وعدم احتكار الخبرات، 

واالرتقاء في مستوى البيئة التعليمية، وترك ا�ثر ا½يجابي في نفوسهم فهم عائلتي الثانية

قصة نجاح تركت في داخلي إحياء ا¿مل ¿شخاص فقدوه
ومضة أمل...

دائم� ما نسمع بما يسّمى بصّناع ا�مل، هؤالء ا�شخاص الذين استطاعوا أن يشقوا الطريق لغيرهم ليرسموا لهم بعد ذلك حياة ال 
تخلو من ا�هداف، الذين عملوا بروح متفانية وقلوب نقية من أجل خدمة مجتمعاتهم ورفعة أوطانهم، الذين تدفعهم مسيرتهم 

المعطاءة لبناء مجتمع ينعم بالرقي واالزدهار في مختلف المجاالت، لطالما كنت أتمنى أن أكون فرد· منهم 
دائم� ما كانت تستهويني صيحات الموضة وعالم التجميل إلى أن شّدني إعالن لشخصية مشهورة على مواقع التواصل االجتماعي 

تروج فيه عن مستحضرات للعناية بالبشرة، وذلك بما يسمى بـ (الصنفرة) التي تعمل على إزالة الخاليا الميتة، وكان باهظ الثمن
حاولت التفكير في ما إذا كنت أستطيع إعداد مثل هذه المستحضرات ليتمكن ا�شخاص من الحصول عليها بأسعار زهيدة، بحثت 
واكتشفت بأنني أستطيع أن أقوم بصناعته في المنزل، ثم نقلت أثر هذا التعلم إلى المجتمع المحلي عن طريق عقد ورشات تدريبية 
متعددة، وقد كانت الورشة ا�ولى في جمعية (إسكان ا�ميرة إيمان)، وقد كانت إحدى الحاضرات ربة منزل، وتعاني من مشكالت مادية، 
وهي والدة ½حدى طالباتي، وكان لديها الشغف الكبير ½تقان ما أقدمه في الورشة ½نتاج مستحضرات تجميلية من مواد منزلية. بعد 
الورشة تواصلت معي وقامت بدعوتي إلى منزلها لتقديم التغذية الراجعة لها حول ما قامت بإنتاجه. وأصبحت تضع ما تصنعه من 
المستحضرات التجميلية داخل علب جذابة وتبيعها للسيدات بسعر رمزي، مما ساعدها على قضاء بعض حوائجها المالية، وجعلها 
فرد· منتج� في مجتمعها. ولم أتوقف هنا بل عقدت ورشات تدريبية لطالباتي، ليبيعوا ما أنتجوه من المستحضرات التجميلية في 

اليوم المفتوح في المدرسة
إّن المشاريع والمبادرات ا½نسانية والمجتمعية التي يسعى

أصحابها من خاللها إلى مساعدة الناس دون مقابل، تسهم
في نشر ا�مل وترسيخ قيم الخير والعطاء، وتعزيز ا½يجابية 
والتفاؤل، وتحسين نوعية الحياة في مجتمعاتهم، وصناعة

الفرق في حياة الناس
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المتميزون الحاصلون على جائزة الملكة رانيا العبدا� للمدير المتميز
الفئة ا�ولى



زهرية (محمدعدنان) مسّلم الرهونجي
المدرسة التي فزت عنها: عبدون ا�ساسية المختلطة

مديرية: قصبة عمان
مركز الفوز: الثاني

 المؤهالت العلمية: ماجستير
 التخصص: إدارة تربوية، وتربية وتعليم رياضيات

عدد سنوات الخبرة في التدريس: 19 سنة داخل ا�ردن وخارجها 
6 سنوات إدارة مدرسية

   
 رسالتك بعد حصولك على لقب التميز

تقديم الدعم والمساندة، ونقل الخبرات لتمكين المعلمين والطلبة من وصولهم �فضل ما يستطيعون إظهاره من طاقات ونقاط 
تمّيز

 هل لديك هواية مميزة تود مشاركتنا بها؟
المطالعة في مواقع التنمية البشرية وتطوير الذات
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اذكر اسم أكثر عمل أدبي/تربوي (رواية. كتاب. شعر...) أثر بك كتربوي، وما القيمة المضافة التي اكتسبتها منها؟
أكثر ما تأثرت به كتابات الراحل الدكتور ابراهيم الفقي ومنها كتاب "المفاتيح العشرة للنجاح"، كما حظيت بشرف التعلم وتلقي دورة 
والتفاؤل  النجاح  على  ا½صرار  هي  لي  المضافة  والقيمة  القرني،  عائض  للكاتب  تحزن"  "ال  كتاب  وأيضَا   ،2004 العام  في  معه  تدريبية 

المستمر، فلوال الفشل ماعرفنا قيمة النجاح 

هل صادفك موقف مع أحد الطلبة وكان له أثر في تغيير جوانب من شخصيتك كتربوي، أو أسلوبك نحو مهنة التعليم؟ 
موقف أثار جوانبي ا½نسانية عندما قمت بحضن طالبة في السابعة من العمر يتيمة ا�ب تظهر عليها مالمح الحزن واالنكسار مما أثر 
بها كثير· لتعبر عن مشاعرها وحبها برسالة بسيطة تصفني بالحنونة، وأصبح جميع الطلبة يتسابقون علي في جوالتي الصباحية 
الحتضانهم، وليعبروا عن حاجتهم لمزيد من الحب والحنان، وهم في الحقيقة من يمّدونا بالطاقة ا½يجابية وحب العطاء المتجدد، 

وا½صرار على توفير بيئة غنية بالمبادرات التشجيعية والداعمة للتعلم في جو من المرح والمتعة 

رسالة توجهها إلى معلم ترك فيك بصمة وأنت طالب على مقاعد الدراسة وما هي؟
كثير من المعلمات تأثرت بهن، وأنا على مقاعد الدراسة، وأقدم لهن رسالة عرفان وامتنان لما وصلت إليه من نجاح وتمّيز، وأذكر منهن 
المعلمة (ميسون كمال) التي درستني في مرحلة الثانوية عام 1989، وكانت تبث فينا المتعة والتشويق للدرس بما تملك من إبداع 

وحماس ال ينسى، وللعلم هي من أوائل الفائزات بجائزة الملكة رانيا للمعلم المتميز عام 2006م

لماذا تقدمت للجائزة؟ وما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة؟
تقّدمت للجائزة رغبة في خوض التجربة �تحدى نفسي سعي� للمزيد من النجاح في تحقيق الذات واكتشاف أين أنا من معايير التمّيز، 
والصبر  ا½صرار  منها  والخبرات  المهارات  من  الكثير  الجائزة  وأكسبتني  المهنية.  مسيرتي  في  تنسى  ال  مضافة  قيمة  ولتحقيق 

واالستمرار وعدم التأثر بالعوائق وا½حباطات، وا½يمان بالقدرات الذاتية إلى أقصى حد

ماهي الرسالة التي توجهها لزمالئك التربويين لتحفيزهم لخوض هذه التجربه والسعي للتميز؟ 
لكل منا بصمة مختلفة ولكل منا نقطة تمّيز، شاركنا تميزك لعلها تكون قيمة مضافة لك وشعلة مضيئة لآلخرين
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ماذا تعني لك مهنتك كمعلم/مدير؟
مهنتي كمدير تعني القائد الداعم المحّفز والملهم لمعلميه وطالبه وهو القدوة والمؤثر لكل من حوله

قصة نجاحي...
اسم المبادرة: شجرة العطاء 

هدف المبادرة: تهدف إلى تعميق الشراكة المجتمعية المتبادلة بين المدرسة والمجتمع 
الفئة المستهدفة: جميع أفراد المجتمع التربوي من طلبة وكادر المدرسة والمشرفين والزائرين وأولياء ا�مور

التحديات والصعوبات
عدم وجود مرافق مدرسية نظر· لصغر مساحة المدرسة، وقلة الموارد المتاحة، وتم التغلب على ذلك من خالل االستفادة من الجدران 

في تنفيذ الفكرة على جدارية بالمدخل يراها الجميع للمشاركة والديمومة 

إجراءات التنفيذ واستمراريتها
عمل جدارية لشجرة العطاء تحمل أوراق� بلونين ا�خضر الفاتح لكتابة ا�منيات وما يرغب متلقي الخدمة من المدرسة، وا�خضر الغامق 

لكتابة الخدمات التي يستطيع أن يقدمها للمدرسة

النتائج ومؤشرات النجاح وا¿ثر في البيئة التربوية
القت رواج� واستحسان� من قبل المجتمع التربوي والزائرين، واستقطبت المدرسة العديد من الخدمات المتبادلة مع المجمتع المحلي 
للمراكز  يحتاج  من  وتحويل  مجان�،  الطلبة  جميع  فحص  وقد  للعيون،  متخصص  مركز  مع  يهمني)  (نظرك  مبادرة  تنفيذ  تم  حيث 
الصحية، وتنفيذ مبادرة (صناعتنا عزتنا) لتشجيع الصناعة المحلية بالتعاون مع غرفة الصناعة، وتنفيذ يوم طبي مجاني بالتعاون مع 
جهات حكومية وخاصة، وتنفيذ مسابقات بالتعاون مع مدارس الجوار، وحصلت المدرسة على خدمات صيانة خفيفة وتبرعات عينية 

من الستائر والقرطاسية المتنوعة

ا�جراءات لنقل أثر العمل في الميدان التربوي
تم نشر المبادرة على صفحة المدرسة وتوثيق الشراكة المجتمعية، ومن خاللها تم تنفيذ عدة مبادرات مع المجتمع المحلي 
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والمدارس المأجورة، كما تم تنفيذ محاضرات توعوية بأمراض الضغط والسكري والفحص المبكر للسرطان وأمراض الشتاء

قضايا تربوية: أطفال السكري
1.  الموضوع: التعامل والرعاية �طفال السكري وما يتعرض له المصاب من مشاكل نفسية وجسدية، وكيف يتقبل وضعه، وكيف 

تقدم له الرعاية
2. المظاهر التي يلمسها الوالدان ويعانون منها: تزايد حاالت سكري ا�طفال بوجه عام وعدم وجود الوعي الكافي للتعامل مع هذه 
الحاالت في ظل غياب طبيب أو ممرضة في المدارس الحكومية، و يواجه الوالدان القلق واالضطرار لغياب الطلبة �بسط ا�عراض نتيجة 

الخوف من ارتفاع أو هبوط السكر المفاجئ
3. العوامل المسببة لها: عوامل وراثية أو بيئية

الجو  وتأمين  السليمة  التغذية  وأهمية  السنوية  الفحوصات  وضرورة  والطلبة  ا�هل  بين  الصحية  التوعية  نشر  الوقاية:  عوامل   .4
النفسي المناسب للطالب بعيد· عن الضغوطات والتوتر

5. الخطة العالجية ودور المعنيين: نشر الوعي بالتعاون مع المركز الصحي من خالل المحاضـرات �وليـاء ا�مـور والكـادر والطـلبة وتــوزيـع 
منشورات، تخصيص لوحة توضح شرح� تفصيلي� �هم حاجات طفل السكري، وكيفية التعامل معه، ومتابعته في حال هبوط السكر 
أو ارتفاعه، تدريب الكادر على ا½سعافات ا�ولية بالتعاون مع الدفاع المدني. تقديم الدعم والتشجيع �طفال السكري ومشاركتهم في 

ا�نشطة المدرسية وإتاحة الفرص القيادية لهم كالمشاركة في ا½ذاعة المدرسية والكشافة وغيرها
6. قصة نجاح: كان االهتمام بالطالبة (سيرين) قبل سنتين كأول حالة سكري أطفال في المدرسة، كانت في الثالث ا�ساسي وبدورنا 
قّدمنا الدعم النفسي لها ولوالدتها في تجاوز هذه المحنة وتقّبل الوضع الجديد لها، كما قمنا بتوعية المعلمات فور· بكيفية التعامل 
مع هبوط السكر أو ارتفاعه، وصممنا لوحة توعوية عن حقوق طفل السكري، وتم تشجيعها من خالل إشراكها في ا�نشطة المدرسية 
لتنسى معاناتها مع المرض، وعدم الخجل من وضعها، حالي�، هي في الصف الخامس أساسي، وتحولت من طالبة خجولة إنطوائية 
إلى قيادية متحدثة كعضو ناشط في المدرسة، وداعمة لحاالت السكري، فهي تدعم الطالبة (حنين) من الصف الرابع (حالة جديدة)، 
وانتسبت سيرين مع والدتها كعضو في الجمعية ا�ردنية للعناية بالسكري وشاركت في احتفال اليوم العالمي للسكري في الجامعة 

ا�مريكية بمأدبا كما مثلت ا�ردن في قطر كسفيرة �طفال السكري
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إصالح إبراهيم محمود قرقز 
 المدرسة التي فزت عنها: أم كلثوم ا�ساسية للبنات

 مديرية: لواء الكورة
 مركز الفوز: ا�ول

المؤهالت العلمية: بكالوريوس
 التخصص: تشريعة ودراسات إسالمية

عدد سنوات الخبرة في التدريس: 8 سنوات
       

 رسالتك بعد حصولك على لقب التميز
أدعو كل معلم يحمل رسالة التعليم أن يشارك في جائزة الملكة رانيا للتميز التربوي، لما لها من دور كبير في صقل شخصية المعلم، 

وفتح أفق ا½بداع والتميز لديه وزيادة ثقته بنفسه، ودفعه للعمل بجد واجتهاد

 هل لديك هواية مميزة تود مشاركتنا بها؟
قراءة الشعر واالستماع للشعراء، والمطالعة
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اذكر اسم أكثر عمل أدبي/تربوي (رواية. كتاب. شعر...) أثر بك كتربوي، وما القيمة المضافة التي اكتسبتها منها؟
يتبنى  أنه  كما  والمفيدة،  المهمة  ا½ضاءات  من  مجموعة  الكتاب  تسابحجي،  مسلم  للكاتب  حدادون)  ولكننا  جواهر  (أبناؤنا  كتاب 
منظومة من المفاهيم التربوية قائمة على التربية بالحب والثقة والقدوة وعدم ا½كراه بدال من المنظومة التقليدية المنتشرة في 

بيوتنا العربية ومدارسنا القائمة على العنف وا½كراه والعقاب

هل صادفك موقف مع أحد الطلبة وكان له أثر في تغيير جوانب من شخصيتك كتربوي، وأسلوبك نحو مهنة التعليم؟
إلى روح والدي رحمه اÔ تعالى أوجه رسالتي، إلى معلمي ا�ول الذي زرع في قلبي حب التعليم والرغبة الملحة في الوصول إلى القمة 
والسعي لتطوير ذاتي والمثابرة في طلب العلم، علمني أن طلب العلم ال يقف عند عمر معين، وأن طريق النجاح مليء بالمصاعب 

التي علينا تحديها ومواجهتها حتى نحقق أمنياتنا

لماذا تقدمت للجائزة؟ ومالخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة؟
تقدمت للجائزة أمًال في تثمين جهدي وعملي، وال أجمل من تكريم جاللة الملكة رانيا المعظمة كثمرة لجهودنا وتميزنا، وكانت عندي 
رغبة في معرفة جوانب ا½بداع والتميز لدي وجوانب التحسين، فللجائزة دور في الكشف عنها وإبرازها. أما الخبرة فقد استفدت من 
العمل بشكل  يكون  وأال  والنتائج،  ا�هداف  دائم� ضمن خطة محددة  والعمل  به،  أقوم  عمل  توثيق كل  في  الخبرة  للجائزة  التقدم 

عشوائي

ماهي الرسالة التي توجهها لزمالئك التربويين لتحفيزهم لخوض هذه التجربة والسعي للتميز؟ 
بذرة التميز وا½بداع موجودة داخل كل إنسان فينا، تحتاج لمن يرويها ويغذيها لتزهر ويفوح شذاها في أرجاء وطننا الغالي، وجاءت 
بما  وعقولهم  طلبتنا  دروب  لنضيء  ا½بداع  شعلة  يحمل  من  والقادة  المعلمين  نحن  فلنكن  والتميز.  ا½بداع  هذا  لتكشف  الجائزة 

حققناه من تقدم

ماذا تعني لك مهنتك كمعلم/مدير؟
هي مهنة أعشقها، أحقق ذاتي وطموحي من خاللها. وعالقتي بزميالتي المعلمات والطالبات عالقة رائعة تقوم على 

121



االحترام والمحبة، أحرص على كل طالبة في المدرسة كحرصي على أوالدي، ال أتوانى عن تقديم النصيحة لهن كأم حانية، وإنحزمت 
أحيان� فمن خوفي وحرصي عليهن، وأبتغي وجه اÔ تعالى في كل لحظة أقضيها في مدرستي وأسأل اÔ ا�جر والثواب

خذ بيدي...
اسم المبادرة: أنا أشارك مدارس

والمواطنة  ا½نسان،  وحقوق  الديمقراطية  مبادئ  لتعزيز  سعى  الذي  مدارس)  اشارك  (أنا  برنامج  من  انطالق�  المبادرة:  من  الهدف 
والحقوق المدنية والسياسية للطالب والطالبات في المدارس من أجل ترسيخ المواقف ا½يجابية من العملية السياسية وزيادة االهتمام 
في الشأن العام والنشاط االجتماعي ونقل المعرفة والتخلص من الالمباالة عبر زرع بذور النشاط المدني والمشاركة السياسية في 

مراحل التعليم المختلفة
الفئة المستهدفة: طالبات الصف السادس في المدرسة

إجراءات تنفيذ المبادرة
• التحاق المعلمة المسؤولة عن المبادرة بدورة تدريبية مدتها 160 ساعة

• مخاطبة مدير التربية والتعليم و الجمعيات الخيرية، ومدير التنمية االجتماعية وإجراء اللقاءات معهم
• تفعيل الحصص لتقديم المنهاج الخاص بالمبادرة من قبل المعلمة المسؤولة

• القيام با�نشطة المختلفة الخاصة بالنشاط

النتائج وا¿ثر الذي حققته للميدان التربوي
الطالبات  المبادرة اختيار مشكلة اجتماعية تهم  تم اطالق مبادرة (خذ بيدي) من قبل طالبات الصف السادس، وتم من خالل هذه 
تكافؤ  مبدأ  على  للتأكيد  كإجراء  التعليم  نظام  لالنخراط في  الخاصة  االحتياجات  ذوي  لÓطفال  الفرص  إتاحة  والمجتمع، وهي عدم 
الفرص في التعليم. فهذه الفئة من الطلبة من مرحلة رياض ا�طفال تحتاج إلى الدعم التعليمي، وبسبب عدم وعي ا�هالي بأهمية 
تعليم هؤالء ا�طفال، أو عدم قدرة ا�هالي على دفع التكاليف الباهظة في المراكز الخاصة جعلت هذه الفئة مهملة، لذا تم التعاون 

مع رئيسة جمعية (نساء العون الخيرية) التي أبدت أتم االستعداد لحل هذه المشكلة وذلك من 
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خالل إعداد صفين في مبنى الجمعية الجديد تتوفر فيهما بيئة تعليمية مناسبة من حيث الوسائل والكادر التعليمي. وأتيح لكل من 
لديه طفل يحتاج أن نأخذ بيديه ليصبح إنسان� فاعًال في مجتمعه المبادرة في التسجيل في جمعية (نساء العون الخيرية). فكل الشكر 

والعرفان من ا½دارة المدرسية لرئيسة الجمعية ولكل من ساهم من أصحاب الخير في هذا المشروع ا½نساني

التحديات التي واجهتني والتغلب عليها
عدم وجود وقت مخصص لتنفيذ النشاط، وصعوبة في مقابلة الطالبات �صحاب القرار

إجراءات لتجاوز التحديات
• استغالل وقت النشاط الحر لتغطية فعاليات النشاط، واستغالل حصص الفن والموسيقى

ا½جتماعية   العالقات  استثمار  خالل  من  خارجها  أو  عملهم  أوقات  خالل  بهم  الطالبات  والتقاء  القرار،  أصحاب  إلى  الوصول  محاولة   •
والشخصية، حيث قامت بعض الطالبات بإجراء زيارات أسرية شخصية لبعض أصحاب القرار لوجود عالقات أسرية بينهم
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أميرة علي محمد القضاة 
 المدرسة التي فزت عنها: مشروع ا�بيض ا�ساسية المختلطة

 مديرية: الكرك
 مركز الفوز: الثالث

المؤهالت العلمية: ماجستير
التخصص: اللغة العربية، وعلم نفس

        
 رسالتك بعد حصولك على لقب التميز

البد لالجتهاد أن يثمر نجاح� وما التميز إال بداية للعمل الجاد لتحقيق إنجازات أكبر

 هل لديك هواية مميزة تود مشاركتنا بها؟
القراءة وكتابة الخواطر   
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اذكر اسم أكثر عمل أدبي/تربوي (رواية. كتاب. شعر...) أثر بك كتربوي، وما القيمة المضافة التي اكتسبتها منها؟
كتاب "نظريات التعلم" لعماد الزغول؛ �نه يحوي معلومات عن التعلم وخصائص السلوك وأسبابه وعوامله ومتغيراته، حيث ساعدني 

في توجيه سلوك من حولي للتكيف مع المتغيرات التي تسود المجتمع الذي يعيش فيه الفرد ورفع كفاءته السلوكية

هل صادفك موقف مع أحد الطلبة وكان له أثر في تغيير جوانب من شخصيتك كتربوي، وأسلوبك نحو مهنة التعليم؟
من المواقف التي لها أثر في تغيير جوانب شخصيتي: طالبة من ذوي االحتياجات الخاصة (الصم) جعلتني أشعر بقيمة ما فعلته من 

أجلها، فعمقت في داخلي أن أعمل دون حدود وأعطي دون مقابل

رسالة توجهها إلى معلم زرع فيك بصمة وأنت طالب على مقاعد الدراسة وما هي؟ 
معلمة اللغة العربية (خولة الطراونة) في المرحلة الثانوية نّمت بداخلي حب العطاء، وحبي لمبحث اللغة العربية الذي اتجهت لدراسته 

فلها تحية محبة وتقدير واعتزاز
 

لماذا تقدمت للجائزة؟ وما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة؟ 
تقدمت للجائزة بتحفيز من زميالتي وطالباتي ومجتمعي، فرأيت في نفسي القدرة على المشاركة لتحقيق رغبة من وضعوا ثقتهم 
بي. أما الجائزة بمراحلها المختلفة قدمت لي الدعم الكبير لتطوير ذاتي، واالرتقاء بعملي في المجال التربوي وإدارة مدرستي ضمن 

مؤشرات واضحة وقد كنت أحلم بالتميز وحققت حلمي بالفعل

ما هي الرسالة التي توجهها لزمالئك التربويين لتحفيزهم لخوض هذه التجربة والسعي للتميز؟ 
اجعلوا ثقتكم بأنفسكم وقدراتكم عالية، واعملوا جادين لتجدوا أنفسكم في ركب المتميزين فال بد أن نترك أثر· بارز· يذكرنا به من 

يأتي بعدنا. نظموا أعمالكم وانطلقوا نحو التميز
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كيف تصف دورك ا¿مثل في خدمة الميدان التربوي؟
أعمل جادة لتوفير بيئة تعليمية آمنة مزودة بجميع مصادر المعرفة التي تدعم تعلم طلبتي وأسعى أن أكون قائدة للتغيير. يعد 

الطالب من أهم الركائز في العملية التعليمية وتسعى جميع عناصر هذه العملية إلى االرتقاء بالطالب بكافة شؤونه

ما هو ضعف التحصيل؟
هو من القضايا التي تؤرقنا جميع� في الميدان التربوي ويعني ضعف القابلية للتعليم وتدني نسبة التحصيل للطالب حيث يعجز 
الطالب عن مسايرة زمالئه في استيعاب المنهاج المقرر نتيجة لظروف صحية أو أسرية واجتماعية وغيرها. وأما المظاهر التي يلمسها 
الوالدان وما هو المشكل منها فقلة التواصل مع ا�سرة وانعدام ثقته بنفسه، والرغبة في التغيب عن المدرسة، وعدم المقدرة على 
الوالدين يفوق مقدار ما  المبذول من  الجهد  الغضب والخوف والعدوان، واللهو، وحجم  ا²خرين، وسرعة  اجتماعية مع  إقامة عالقات 

يحققه الطالب من نتائج

العوامل المسببة لضعف التحصيل
منها ما يتعلق بالطالب نفسه، كأن يعاني من بعض ا�مراض، ومنها ما يتعلق با�سرة كالخالفات ا�سرية، وفقدان أحد الوالدين أو 
االقتصادي، ومن  العالي �بنائهم، والوضع  التحصيل  لآلباء ورغبتهم في  الزائد  المعاملة، والطموح  الخاطئ في  كليهما، وا�سلوب 
مسببات ضعف التحصيل المدرسة من حيث سوء المعاملة من بعض المدرسين، وعدم مالءمة المناهج المدرسية لمستوى الطلبة 

والنقص في التجهيزات الداعمة، وقلة متابعة ا½دارات والمديريات وا½شراف التربوي لقضايا ضعف التحصيل

عوامل الوقاية
فتتمثل في تحديد ا�سباب التي أدت إلى ضعف التحصيل والتشجيع المستمر للطالب وزيادة ثقته بنفسه، ومراعاة المعلمين للفروق 
الفردية، واهتمام ا�هل ودعمهم �بنائهم، والتواصل المستمر مع المدرسة، والتنويع في االستراتيجيات، وتقسيم المهام إلى أجزاء 

صغيرة ليسهل التعامل معها
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الخطط العالجية لضعف التحصيل
فتتضمن تصحيح مسار العملية التعليمية لمساعدة الفئة المستهدفة على استثمار أقصى قدراتها إلى أقصى حد ممكن، حيث 
تتكاثف جهود المعنيين وتتضافر لحل المشكلة، فتسند لكل منهم مهمة يقوم بها، وتتابع ضمن مؤشرات أداء واضحة، فبعد إجراء 
االختبارات التشخيصية تظهر نقاط الضعف، وعلى أساسها يتم وضع الخطط العالجية المالئمة للمرحلة التي يوجد فيها الطالب، 
ويتم العمل بالتعاون مابين المعلم وا½دارة وإعالم ولي ا�مر للمتابعة، ويجب أن تحوي الخطة العالجية فئات الطلبة التي تعاني من 
ضعف التحصيل ومظاهر الضعف وأسبابه، والبرامج وا�نشطة العالجية والمتابعة خالل فترة زمنية محددة، وتقديم التغذية الراجعة 

عن مدى تحسن الطلبة مع التنبيه إن كان ثمة حاجة لتعديل الخطط

ومن قصص النجاح التي حققتها في مدرستي في هذا الجانب
تفعيل مبادرة القراءة والحساب، وتطبيق ا�داة العامة والخاصة، وتوعية المجتمع المحلي بالمبادرة مما أسهم في إنجاح العمل على 
تنفيذ الخطط العالجية وعمل على رفع المستوى التحصيلي في المهارات المختلفة، حيث حققنا مركز· متقدم� في نتائج أداة المسح 
العامة للمبادرة، وأشركت مجموعة من طلبتي في مسابقة تحدي القراءة وجائزة محمود السمرة وكان ذلك -بالنسبة لي ولمعلماتي 
وطلبتي- إنجاز· نفتخر ونعتز به فتحية لكل من ساهم وسيساهم في رفع مستوى تحصيل طلبتنا على أرض وطننا الحبيب ليكون 

دائم� في المقدمة
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عبير عبد الحفيظ عبد الرحمن الحرازنة
 المدرسة التي فزت عنها: القصر الثانوية الشاملة للبنات

 مديرية: القصر
 مركز الفوز: ا�ول

 المؤهالت العلمية والتخصص: بكالوريوس لغة إنجليزية وآدابها، ودبلوم تربية
عدد سنوات الخبرة في التدريس: 13 سنة

       
 رسالتك بعد حصولك على لقب التميز

نشر ثقافة التميز في الميدان التربوي للزمالء من مديرين ومعلمين ومرشدين، وتقديم 
المساندة والدعم في مراحل الجائزة من الترشيح إلى التتويج

 هل لديك هواية مميزة تود مشاركتنا بها؟
كتابة الشعر، وإعادة التدوير، وقراءة الكتب
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اذكر اسم أكثر عمل أدبي/تربوي (رواية. كتاب. شعر) أثر بك كتربوي، وما القيمة المضافة التي اكتسبتها منها؟
"ال تحزن" للدكتور عائض القرني، و"استمتع بحياتك" الدكتور محمد العريفي، أعطتني هذه الكتب فنون التعامل مع الناس 

والحياة، وكيفية التصدي للصعوبات. 

هل صادفك موقف مع أحد الطلبة وكان له أثر في تغيير جوانب من شخصيتك كتربوي، أو أسلوبك نحو مهنة التعليم؟
هناك مواقف عديدة أثرت بشخصيتي كتربوية، وأكثرها في مبادرة (بصمة)، فقد قدمت الطالبات العديد من النشاطات 

والمسابقات التي شاركتهن بها وتفاعلت معهن، إذ إنها المست جوانب من شخصيتي فاندمجت معهن وأصبحت أقرب لهن.

رسالة توجهها إلى معلم ترك فيك بصمة وأنت طالب على مقاعد الدراسة وما هي؟
لمعلمتي الغالية: مس (روز زريقات) معلمة اللغة ا½نجليزية في مدرسة القصر الثانوية. تعلمت منها كيفية تهيئة البيئة 

الصفية ومتابعة نظافة الصف والكرسي الذي كانت تمسحه قبل الجلوس عليه، فكات بذلك تبعث رسائل هادفة لنا ظلت راسخة 
في ذاكرتي حتى بعد أن صرت معلمة ثم مديرة.

لماذ تقدمت للجائزة؟ وما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة؟
شــعرت بقيمــة الجائــزة معنويــًا، ومــدى تقديرهــا للتربوييــن، واالحتــرام الكبير الذي يكتســبه المتميــزون، وأيًضا القيت التشجيع 

ممن حولي الذين وجدوا في أدائي التميز والتفرد، وكذلك علمتني الجائزة التوثيق والتنظيم.

ماهي الرسالة التي توجهها لزمالئك التربويين لتحفيزهم لخوض هذه التجربه والسعي للتميز؟ 
أرسلوا رسائل لذاتكم، إنها مميزة، وانفضوا غبار السلبية عن تفكيركم، وشاركوا في الجائزة فمراحلها مشوقة، وفيها لذة ال 

يمكن وصفها.

ماذا تعني لك مهنتك كمعلم/مدير؟
ا لنجمات مدرستي (أقصد طالباتي)، وصديقة �قمار المدرسة (أقصد معلماتي)  تعني أن أكون مرشدة وميسرة وداعمة، وُأًمّ

ونقطة اتصال فعال في المجتمع المحلي.
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اذكر اسم أكثر عمل أدبي/تربوي (رواية. كتاب. شعر...) أثر بك كتربوي، وما القيمة المضافة التي اكتسبتها منها؟
"ال تحزن" للدكتور عائض القرني، و"استمتع بحياتك" الدكتور محمد العريفي، أعطتني هذه الكتب فنون التعامل مع الناس والحياة، 

وكيفية التصدي للصعوبات

هل صادفك موقف مع أحد الطلبة وكان له أثر في تغيير جوانب من شخصيتك كتربوي، أو أسلوبك نحو مهنة التعليم؟
هناك مواقف عديدة أثرت بشخصيتي كتربوية، وأكثرها في مبادرة (بصمة)، فقد قدمت الطالبات العديد من النشاطات والمسابقات 

التي شاركتهن بها وتفاعلت معهن، إذ أنها المست جوانب من شخصيتي فاندمجت معهن وأصبحت أقرب لهن

رسالة توجهها إلى معلم ترك فيك بصمة وأنت طالب على مقاعد الدراسة وما هي؟
الصفية  البيئة  الثانوية. تعلمت منها كيفية تهيئة  القصر  ا½نجليزية في مدرسة  اللغة  زريقات) معلمة  (روز  الغالية: مس  لمعلمتي 
ومتابعة نظافة الصف والكرسي الذي كانت تمسحه قبل الجلوس عليه، فكانت بذلك تبعث رسائل هادفة لنا ظلت راسخة في ذاكرتي 

حتى بعد أن صرت معلمة ثم مديرة

لماذا تقدمت للجائزة؟ وما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة؟
شــعرت بقيمــة الجائــزة معنويـ�، ومــدى تقديرهــا للتربوييــن، واالحتــرام الكبير الذي يكتســبه المتميــزون، وأيض� القيت التشجيع ممن 

حولي الذين وجدوا في أدائي التميز والتفرد، وكذلك علمتني الجائزة التوثيق والتنظيم

ماهي الرسالة التي توجهها لزمالئك التربويين لتحفيزهم لخوض هذه التجربة والسعي للتميز؟ 
أرسلوا رسائل لذاتكم، إنها مميزة، وانفضوا غبار السلبية عن تفكيركم، وشاركوا في الجائزة فمراحلها مشوقة، وفيها لذة ال يمكن 

وصفها

ماذا تعني لك مهنتك كمعلم/مدير؟
تعني أن أكون مرشدة وميسرة وداعمة، وُأم� لنجمات مدرستي (أقصد طالباتي)، وصديقة �قمار المدرسة (أقصد معلماتي) ونقطة 

اتصال فعالة في المجتمع المحلي
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بالتعلم النشط نتعلم...
الهدف من النشاط: نقل أثر التدريب الستراتيجيات التعلم النشط وتطبيقها داخل الغرفة الصفية

الفئة المستهدفة: المعلمين والمعلمات المشاركين في دورة ERSP على مستوى مديرية القصر وعددهم (25) معلم� ومعلمة

إجراءات تنفيذ المبادرة
•  طلب الموافقة على تنفيذ الورشة من مدير التربية والتعليم

•  إعداد الكتب لدعوة المشاركين والحضور
•  إعداد المكان وتجهيزه الستقبال الحضور

•  تجهيز الشهادات والدروع التكريمية
•  التوقيع في سجل الزيارات ا½شرافية وأخذ التغذية الراجعة من الحضور

•  متابعة نقل أثر التدريب عند المعلمات بحضور الحصص
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رقية لطفي محمود الشباطات
المدرسة التي فزت عنها: ذات الصواري ا�ساسية المختلطة

 مديرية: لواء بصيرا
مركز الفوز: الثاني

 المؤهالت العلمية والتخصص: بكالوريوس معلم مجال لغة عربية، ودبلوم تكنولوجيا
 المعلومات واالتصاالت

عدد سنوات الخبرة في التدريس: 14 سنة

 رسالتك بعد حصولك على لقب التميز
أسعى إلى نشر ثقافة التميز وا½صرار على االستمرارية في التميز بكل عمل

 هل لديك هواية مميزة تود مشاركتنا بها؟
كتابة الخاطرة والمقالة
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اذكر اسم أكثر عمل أدبي/تربوي (رواية. كتاب. شعر...) أثر بك كتربوي، وما القيمة المضافة التي اكتسبتها منها؟
عملية  أفكار  تطبيق  هي  ا�دبي  العمل  هذا  من  اكتسبتها  التي  والقيمة  العزيز،  عبد  بنت  هناء  للكاتبة  للمتميزات"  "أفكار  كتاب 

استخدمها في الميدان التربوي

هل صادفك موقف مع أحد الطلبة وكان له أثر في تغيير جوانب من شخصيتك كتربوي، أو أسلوبك نحو مهنة التعليم؟
موقفي مع أحد الطلبة، إذ كان يعاني من مشكلة صحية، وكنت أرافقه دوما إلى الغرفة الصفية، وأتفقده دائما أثناء االستراحة

رسالة توجهها إلى معلم ترك فيك بصمة وأنت طالب على مقاعد الدراسة وما هي؟
معلمتي، غرسِت في قلبي معاني العطاء والحب، ومسحِت عني كدر الجهل والضالل، فتعلمت منك النجاح والتميز المعلمة (دالل 

عبد اللطيف البداينة) معلمة المرحلة ا�ساسية الصف الثامن

لماذا تقدمت للجائزة؟ وما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة؟
الدؤوب واالستمرارية  التي اكتسبتها هي العمل  التميز والنجاح لدي. والخبرة  تقدمت للجائزة لتطوير نفسي مهني�، و½براز جوانب 

والتعاون البّناء المثمر، والعمل بروح الفريق الواحد بإيجابية وا½يمان بضرورة تنمية الذات مهني� وإنساني�

ماهي الرسالة التي توجهها لزمالئك التربويين لتحفيزهم لخوض هذه التجربة والسعي للتميز؟ 
أشجع جميع زمالئي بالتقدم للجائزة لما لها من أثر إيجابي على المعلم، لتكون نقطة تحول وانطالقة نحو التميز وا½بداع

كيف تصف عالقتك مع زمالئك وطالبك في الميدان؟ 
أصف عالقتي مع زمالئي وطالبي في الميدان بأنها عالقة ودية تشاركية إيجابية إنسانية مرنة قائمة على التواصل المستمر وتفهم 

الظروف المحيطة بهم
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قصة نجاحي...
تعديل سلوك الطالبة المتأخرة عن فعاليات الطابور الصباحي بشكل يومي
الفئة المستهدفة: الطالبات اللواتي يتأخرن باستمرار عن الطابور الصباحي

النتائج التي حققتها من خالل هذا النشاط، وا¿ثر الذي أحدثته في البيئة التربوية
انعدام التأخر عن الطابور الصباحي من قبل جميع طلبة المدرسة، وإقبال الطلبة على فعاليات الطابور الصباحي بشغف وحب، ورضى 
متلقي الخدمة (الطالب وأولياء ا�مور) عن هذا التغيير الملحوظ، وحب الطلبة للمدرسة، واالنتماء لها، ورفع المستوى التحصيلي لدى 

الطلبة

إجراءات تنفيذ النشاط
وتحفيهم  يومي  بشكل  الطلبة  ومتابعة  فيها،  ا�هل  وإشراك  المشرفة  والمعلمة  الطالبي  البرلمان  لجنة  مع  إجرائية  خطة  عمل 
وتعزيزهم عند الحضور باكًرا للمدرسة أمام الجميع، وإشراكهم با½ذاعة المدرسية وبلجان تنظيم فعاليات الطابور الصباحي وا�نشطة 

المختلفة، وإيصال بعض الطلبة بسيارتي الخاصة لبعد بيوتهم عن المدرسة، والمساعدة المادية في تغطية تكاليف المواصالت

ا�جراءات التي قمت بها لنقل أثر العمل إلى الميدان التربوي
عقد مجتمع تعلم لمعلمات المدرسة لالستمرار في هذه ا½جراءات 

وتطويرها حسب المطلوب، جلسة حوارية مع مديرات المدارس 



 وداد سليم مسلم اللصاصمة
المدرسة التي فزت عنها: المغير الثانوية الشاملة للبنات

مديرية: القصر 
مركز الفوز: الثاني

المؤهالت العلمية والتخصص: ماجستير مناهج وأساليب لغة إنجليزية، وبكالوريوس لغة إنجليزية 
عدد سنوات الخبرة في التدريس: 10 سنوات في التدريس، و 5 سنوات إدارة

رسالتك بعد حصولك على لقب التميز 
نشر ثقافة التميز، وا�خذ بيد كل من يريد صعود سلم التميز 

هل لديك هواية مميزة تود مشاركتنا بها؟ 
كتابة الخاطرة والمقالة والشعر
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اذكر اسم أكثر عمل أدبي/تربوي (رواية. كتاب. شعر...) أثر بك كتربوي، وما القيمة المضافة التي اكتسبتها منها؟
أثر بي كتاب "إدارة الذات" ½براهيم الفقي: (أي تغيير في حياتك يحدث أوال في داخلك، في الطريقة التي تفكر بها، في اعتقاداتك، أي أنت 
كما ترى وتؤمن بنفسك)، وكتاب "من المعاناة للعالمية" للدكتور طالل أبو غزالة، يوضح فيه كيفية تحويل المعاناة با½صرار والتحدي إلى 

نجاح

رسالة توجهها إلى معلم ترك فيك بصمة وأنت طالب على مقاعد الدراسة وما هي؟
أولى  لي  لي، رسمت  والملهمة  القدوة  كنِت  ا�ساسية،  المرحلة  ا½نجليزية في  اللغة  الزريقات) معلمة  (ريم  إلى معلمتي  رسالة  أوجه 

خطواتي للنجاح، فكنت المحفزة والميسرة والداعمة لي، وها أنا أقطف حصاد خطواتي فلك مني كل الشكر والعرفان

لماذا تقدمت للجائزة؟ وما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة؟
تطويرا لذاتي وتنمية لمهاراتي؛ �كون القائد ا½نسان الملهم المؤثر، واكتسبت إدارة الوقت والتنظيم والدقة في ا½نجاز

ما هي الرسالة التي توجهها لزمالئك التربويين لتحفيزهم لخوض هذه التجربة والسعي للتميز؟ 
كن متميز· كن فريد· ال تجعل لطموحك حدود

ماذا تعني لك مهنتك كمدير؟
ا½دارة تعني لي: فن وقيادة، إلهام وعطاء، مثابرة وعزيمة، أمانة وتفاٍن، شراكة وعمل

كلكم راٍع...
شعاري الذي تبنيته (كلكم راٍع) انطالًقا من حديث النبي صلى اÔ عليه وسلم: "كلكم راٍع وكلكم مسؤول عن رعيته". قمت وفريق 
الخطة  أهداف  يتوافق مع  بما  والعمل عليها  المحلي،  والمجتمع  والمعلمات  الطالبات  التطويرية بوضع خطة حيث تستهدف  الخطة 
لدى  بالمسؤولية  الحس  وتعزيز  الفاضلة  وا�خالق  القيم  وغرس  للطالبات  التحصيلي  بالمستوى  االرتقاء  الهدف:  فكان  التطويرية 
الطالبات والمعلمات فبدأنا بوضع المحاور الرئيسة وهي: بيئتي مسؤوليتي، أخالقي عنواني، بفكري أرتقي، فكان فريق العمل خلية 

نحل نعمل مع� لنتذوق مع� لذة ا½نجاز
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• استثارة دافعية طالباتي للتعلم وا½نجاز كانت محط اهتمامي فقد الحظت ضعف دافعية الطالبات للتعلم والعمل وعدم وجود   
هدف لديهن من وراء التعلم والعمل وتجلى ذلك واضح� في عدة مظاهر: انعدام الحماسة لديهن تجاه العمل المدرسي، واالستهتار 

بتعليمات المعلمات وا½دارة وعدم أخذها على محمل الجد، وضعف الرغبة لدى الطالبات في التعلم

• فعملت أنا وفريق الخطة التطويرية ونخبة من المعلمات على وضع خطة لحل هذة المشكلة من خالل الوقوف على أسبابها وبعد 
البحث وتوزيع االستبانات وأخذ تغذية راجعة من الطالبات والمعلمات وأولياء أمورهن، وقفنا على أبرز أسبابها وهي الجو التعليمي غير 

المناسب والموافق لخصائص هذه المرحلة وغياب ا�نشطة التي تلبي احتياجاتهن ورغباتهن

• أعددنا خطة وقائية بتنفيذ عدد من الورشات التدريبية الستراتيجيات التعلم النشط – اللوح التفاعلي وإطالق مسابقة مبادرات (بادر 
- انهض – شارك)

• وضعنا خطة عالجية وذلك بالتنويع في استراتيجيات التدريس الحديثة التي تراعي أنماط التعلم لدى الطالبات والذكاءات المتعددة 
مثل (التعلم النشط – التعلم عن طريق اللعب – اللعب با�دوار) وتنفيذ عدد من المبادرات وا�نشطة المتنوعة لخلق مناخ إيجابي 
وتفاعلي (كلكم  راٍع – ازرع نبتة واغرس قيمة – ارسم بسمة – خلينا نجرب - االستراحة النشطة) تنفيذ عدد من المسابقات (صفي 
أولياء ا�مور بعمل لقاءات  المدرسية والتواصل مع  المثالية  – في قلبي) وتعزيزهن من خالل االحتفاالت وا½ذاعة  – الطالبة  عنواني 

تشاركية مع بناتهن (أمي شاركيني: همتي - نشاطي – تكريمي) لقاءات الثانوية العامة (ال أبرح حتى أبلغ- نلتقي لنرتقي) 

• االستثمار الجيد لحصص النشاط الحر التي كانت بمثابة البيئة الحاضنة لتلبية احتياجاتهن وصقل لمواهبهن، مما أدى إلى زيادة 
وانطلقن  موهوبة)،  (أنا  شعار  فأطلقن  ومحفز  ومساند  داعم  خير  لهن  فكنا  نستطيع)،  (مًعا  شعار  ورفعن  بأنفسهن  الثقة 
لتحقيقذواتهن فأخرجن جدارية لÓقصى بعنوان القدس خط أحمر، ولم يتوقفن عند هذا الحد فرفعن شعار (أنا مبدعة) من خالل 
الرياضة والرياضيات من خالل استثمار  مبادرة (أجمل صف)، وأبدعن بريشتهن ليكون الصف لوحة فنية، وبحماس كبير دمجن بين 
موهبتهن بالرسم في ساحة المدرسة، ثم كان التميز وا½نجاز بحصولهن على المركز ا�ول في مسابقة ريشة وطن. كانت هذه قصة 

نجاح لطالباتي المبدعات (ذكرى.. رفيدة.. النا)
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منى علي محمود الفالحات
المدرسة التي فزت عنها: مدرسة فاطمة الزهراء ا�ساسية المختلطة

مديرية: البتراء
مركز الفوز: الثاني

المؤهالت العلمية: ماجستير
التخصص: إدارة تربوية، ولغة إنجليزية، وتكنولوجيا معلومات

عدد سنوات الخبرة: 22 سنة.

رسالتك بعد حصولك على لقب التميز 
العمل بكل همة حتى انضممت  أنا، وبدأت  أين  التربوي، فأيقنت  الجائزة رسمت أمامي طريق� واضح� وسهًال لتقييم نفسي وأدائي 
وبكل فخر إلى كوكبة المتميزين اللذين هم أكثر إيجابية وأكثر تأثير· في مدارسهم ومجتمعاتهم وحتى عائالتهم، فالجائزة لها تأثير 
عميق في النفس والوجدان، وفرصة لتقدير نفسك لتحظى بالتكريم الملكي الذي يسعى إليه الجميع، وإجبار ا²خرين على تقديرك 

وتقدير إنجازاتك لتصبح بعد ذلك سفير· للتميز يشار إليك بالبنان كمؤثر وفاعل بين التربويين

هل لديك هواية مميزة تودمشاركتنا بها؟ 
التدوين ا½لكتروني، والعناية بحديقتي المنزلية
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اذكر اسم أكثر عمل أدبي/تربوي (رواية. كتاب. شعر...) أثر بك كتربوي، وما القيمة المضافة التي اكتسبتها منها؟
عن  تتحدث  التي  الكتب  التربوي هي  الوظيفي  بأدائي  ربطه  وبالتالي  لدي  ا½نساني  العمل  في  أثرت  التي  ا�دبية  ا�عمال  أكثر  من 
العزيز. بعد قراءتي  التربية الخاصة" للمؤلفين تيسير كوافحة وعمر فواز عبد  ا½عاقات وتصنيفاتها، وأذكر منها كتاب "مقدمة في 
للكتاب بدأت العمل على عقد مؤتمر تربوي تحت شعار "معكم حياتي أحلى" بالتعاون مع المجلس ا�على للمعاقين الذي يهدف إلى 
دمج المعاقين مع طلبة المدارس العاديين، وتصنيف ا½عاقات، وإمكانية دمجها، والقى المؤتمر استحسان بعض المؤسسات مما أدى 
إلى تقديم الدعم، وتم رفع التوصيات إلى معالي وزير التربية والتعليم عن طريق مديرتنا والمجلس ا�على للمعاقين لتؤخذ بعين 

االعتبار في فكرة التعليم الدامج، وتم إضافة الموضوع إلى خطط وأهداف ورسالة وزارة التربية والتعليم 

هل صادفك موقف مع أحد الطلبة وكان له أثر في تغيير جوانب من شخصيتك كتربوي، أو أسلوبك نحو مهنة التعليم؟
خالل مسيرتي التعليمية قابلت طالبة إعاقة حركية بسيطة مع استسقاء بسيط في الدماغ، ثم تحولت إلى إعاقة أكبر بتقدم الزمن، 
ولديها شغف في التعليم، ولدت لدي إصرار· كبير· الستقبالها في المدرسة بنظراتها وكلماتها الطفوليه البريئة التي أيقنتت بعدها 

أن التعليم رسالة إنسانية قبل كل شئ. وأن تقديم العون والمساعدة لالخرين يترك أثر· لن تمحوه ا�يام

رسالة توجهها إلى معلم ترك فيك بصمة وأنت طالب على مقاعد الدراسة وما هي؟
رسالتي إلى معلماتي على مقاعد الدراسة في المرحلتين ا�ساسية والثانوية: منكن تعلمت حب العمل والعطاء، وأن التعليم رسالة 
سامية أساسها تكوين أسرة متعاونة تسعى نحو االرتقاء، ومحبة العمل ومواكبة للتطور. وإلى معلمة اللغة ا½نجليزية في المرحلة 
ا�ساسيه ا�ستاذة (هيفاء خالد الهاللي) أقول: ما زال العلم الذي استقيته منك شمعة تنير حياتي، وأنرت بها حياة طلبتي، حبي لك 

جعلني أقلدك كمعلمة لمادة اللغة االنجليزية وأوصلني ذلك إلى التميز

لماذا تقدمت للجائزة؟ 
تقدمت للجائزه �حظى بالتكريم الملكي، و�ترك بصمة لدى طلبتي ومعلماتي لالقتداء بي، وإبراز جوانب التميز وا½بداع لديهم
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ما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة؟
التقدم للجائزة جعلني أحدد مكان وصولي في طريق ا½نجازات، وجعلني أسعى بكل طاقاتي، وأصر على دفع عجلة التقدم بمستوى 

أدائي وأداء طلبتي ومعلماتي ومدرستي ومجتمعي

ماهي الرسالة التي توجهها لزمالئك التربويين لتحفيزهم لخوض هذه التجربة والسعي للتميز؟ 
واحتضنوا  أهدافكم  عانقوا  مررتم،  أينما  أثر جميل  الصعاب وكونوا ذوي  ذللوا  والتميز،  النجاح  ارسموا طريق  واجتهاد،  بجد  اعملوا 

رسالتكم ستصلون يوم� ما إلى القمة

ماذا تعني لك مهنتك كمدير؟
المجتمع  في  فاعلين  وأفراد  أمور،  وأولياء  وطلبة  معلمين  (من  الدراسي  المجتمع  عناصر  لدمج  ا�قوى  الحلقة  المدرسة  مدير  يعد 
ا�داء  مخرجات،  وتحسين  الفريق،  بروح  للعمل  وتناسقه  وترابطه  المدرسي)  المجتمع  في  الفاعلة  والمؤسسات  التربية  ومديرية 

المدرسي، ويجب أن يمتلك مهارة جعل كل من ذكرت ذوي أثر إيجابي على المدرسة وكادرها

التعامل مع ا�نترنت وثورة ا�عالم...
مظاهر حدوث الظاهرة: رغبة الطالبات وإلحاحهن على ا�هل بامتالك أجهزة هواتف ذكية، وكمبيوتر محمول، وإنترنت في سن 

مبكر للتعامل مع وسائل ا½عالم المختلفة
من العوامل المسببة لذلك: امتالك فئة من الطالبات الهواتف الذكية والتعاطي مع وسائل ا½عالم المختلفة بعشوائية. 

من عوامل الوقاية: عقد اجتماعات �ولياء ا�مور وتوعيتهم بأهمية مراقبة الطالبات لكيفية استخدام الهواتف الذكية، والتركيز على 
الجانب ا½يجابي في استخدامها، ثم عقد لقاءات توعوية للطالبات عن أهمية الموضوع، وكيفية التعاطي ا½يجابي مع وسائل ا½عالم 

المختلفة

الخطة العالجية
تشكيل نادي ا½عالم في المدرسة بمشاركة 17 طالبة ضمن مشروع تمكين الشباب الذي أعدته جهات مختصة بذلك،  



وهي مكتب اليونسكو- عمان بالتعاون مع معهد ا½عالم ا�ردني، وخضوع المديرة للعديد من الورشات بهذا الخصوص، ثم تدريس 
الشباب  سن  في  ا½عالمية  ا�مية  محو  على  المنهاج  يركز  والذي  أسبوع،  كل  حصتين  بواقع  والمعلوماتية  ا½عالمية  التربية  منهاج 

(طالبات الصفوف الثامن – العاشر ا�ساسي) والتعاطي ا½يجابي مع وسائل ا½عالم المختلفة. 

من أجمل صور النجاح لهذا النادي أن معظم الطالبات أصبح لديهن هواتف ذكية مع شعور ا�هل باالرتياح لمدى تمكن الطالبات من 
االستخدام ا�مثل لها، ونقل أثر التدريب إلى ا�هل في المنازل، والتعاطي إيجابًيا مع وسائل ا½عالم والبرامج المختلفة كالفيسبوك 

والواتس أب والتويتر واالنستغرام وغيرها.
  

141



المتميزون الحاصلون على جائزة الملكة رانيا العبدا� للمدير المتميز
الفئة الثانية



رويدة نايف يوسف العقاربة
المدرسة التي فزت عنها: الربة الثانوية الشاملة المختلطة

مديرية: القصر
مركز الفوز: الثاني

المؤهالت العلمية والتخصص: بكالوريس رياضيات، ودبلوم عام في التربية
عدد سنوات الخبرة: 25 سنة. 

رسالتك بعد حصولك على لقب التميز 
الوصول إلى القمة هو بداية الطريق التي تحتاج إلى مواصلة الجهد لتنمية الذات ونشر ثقافة التميز وتجذيرها

هل لديك هواية مميزة تودمشاركتنا بها؟ 
المطالعة، وأعمال الطهي، ومتابعة ما هو جديد في عالم التكنولوجيا
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اذكر اسم أكثر عمل أدبي/تربوي (رواية. كتاب. شعر...) أثر بك كتربوي، وما القيمة المضافة التي اكتسبتها منها؟
كتاب "الطريق إلى القمة" ½براهيم الفقي، والقيمة المضافة هي زيادة القدرة على ضرب أمثلة لمعلماتي وطالباتي عند الحديث عن 

رفع الدافعية وتوجيه الطاقة للعمل من خالل قصص النجاح التي احتواها الكتاب

هل صادفك موقف مع أحد الطلبة وكان له أثر في تغيير جوانب من شخصيتك كتربوي، أو أسلوبك نحو مهنة التعليم؟
المركز بيئة آمنة و داعمة نفسي� وتربوي� و مادي� مما  التقوية السوري على مدار سنتين، حيث كان  ال أنسى ردود فعل طلبة مركز 
أوصلنا إلى نتائج زادت دافعيتي نحو تبني طاقات طالبية متنوعة الجنسيات، فال أجمل من أن ترى طالب� سوري� أو مصري� يتغنى با�ردن 

بأشعاره التي تحمل مشاعر صادقة تصل إلى القلوب، حينها تشعر بأنك أديت رسالة التعليم بمهنية عالية وإخالص

رسالة توجهها إلى معلم ترك فيك بصمة وأنت طالب على مقاعد الدراسة وما هي؟
واالجتهاد،  العلمية،  والدقة  الرياضيات  حب  فيَّ  غرس  الذي  البستنجي)  (جمال  الثانوية  المرحلة  في  معلمي  إلى  وإكبار  إجالل  تحية 
الرياضيات  ا�مثل في تدريس منهاج  الوقت  باستغالل  للطلبة حيث كان يهتم  الصالحة  القدوة  السامية، وتمثل  بالقيم  والتمسك 

با½ضافة إلى إضاءات تربوية كنا ننتظرها بشغف أنا وزميالتي

لماذا تقدمت للجائزة؟ وما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة؟
تقدمت للجائزة تحقيق� لحاجة تقدير الذات، وإضافة إنجاز أفتخر به في مسيرتي التربوية، ولكي أكون قدوة لمعلماتي وطالباتي في 

العمل وا½نجاز، فأكون قصة نجاح لهن، و اكتسبت خبرة التعبير عن الذات بطريقة توصل الرسالة لآلخرين بشكل أفضل

ماهي الرسالة التي توجهها لزمالئك التربويين لتحفيزهم لخوض هذه التجربة والسعي للتميز؟ 
من حق نفسك عليك تقديرها بأن تكون أنموذج� يضيء لآلخرين طرق� غفلوا عنها وأن تكون قصة نجاح يقتدى بها

ماذا تعني لك مهنتك كمدير؟
مهنتي كمدير هي صناعة ا½نسان الواعي الذي يمتلك مهارات القرن الحادي والعشرين، والقائد صاحب التأثير ا½يجابي الذي يوجه 

طاقات الطلبة والمعلمين والمجتمع الى العمل النافع



الدافعية لÎنجاز...
ا�نشطة  في  االنخراط  عدم  ومن مظاهرها  ملحوظ،  الطالبات بشكل  لدى  الدافعية  غياب  مدرستي  إلى  انتقالي  لقد الحظت خالل 
عملية  أضعف  مما  المدرسية  لالجتماعات  ا�مور  أولياء  حضور  نسبة  وانخفاض  الدراسي،  للتحصيل  الدافعية  وانخفاض  المدرسية، 
االتصال والتواصل مع المدرسة، وأثر ذلك على تحصيل الطالبات، وبناًء على ذلك تم عقد سلسلة من االجتماعات مع المعلمات وأولياء 
ا�مور والمجتمع المحلي ومجلس التطوير التربوي والطالبات للعمل على وضع خطة لزيادة الدافعية لØنجاز، كان االهتمام بالمحاور 
الرؤى  واضحة  مبادرات  خالل  من  المحلي  والمجتمع  ا�مر  وولي  للطالبات  جاذبة  مدرسية  بيئة  وتوفير  وسلوكي�،  تحصيلي�  المختلفة 

وبخطط عمل فاعلة 
وقد تكلل الجهد بالنجاح حيث ارتفعت دافعية الطالبات في التحصيل المدرسي والحصول على عدد كبير من المراكز ا�ولى في 
فاعل.  حضور  إلى  جد·  قليل  حضور  من  االمور  أولياء  اجتماعات  وانتقلت  العلمي،  والبحث  والفنية  والرياضية  الثقافية  المسابقات 
للتنمية  المعلمات  دافعية  زادت  كما  مدرستنا.  إلى  االنتقال  يطلبون  ا�خرى،  المدارس  من  للطلبة  جذب  نقطة  المدرسة  وأصبحت 
المهنية حيث اشتركن بنسبة 75% وحققن نجاح بنسبة 100%، وشرعت الطالبات والمعلمات لهذا العام بالمشاركة بمسابقات عالمية، 

أما بالنسبة لي فالدراسات العليا هي الهدف المنشود
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ماجدة محمد راشد السقار
المدرسة التي فزت عنها: الزهراء الثانوية للبنات ا�ولى

مديرية: الرمثا
مركز الفوز: الثاني

المؤهالت العلمية: ماجستير
التخصص: تكنولوجيا التعليم

عدد سنوات الخبرة: 24 سنة

رسالتك بعد حصولك على لقب التميز 
شجرة التميز جذورها ثابتة في ا�رض، وفروعها تكبر وتعلو في السماء، فكن فرع� مثمر· منها

هل لديك هواية مميزة تود مشاركتنا بها؟ 
القراءة وحب تصفح ا½نترنت، والزراعة وخصوص� نباتات الزينة
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اذكر اسم أكثر عمل أدبي/تربوي (رواية. كتاب. شعر...) أثر بك كتربوي، وما القيمة المضافة التي اكتسبتها منها؟
رواية "حليب أسود" للكاتبة التركية إلف شافاك، ما اكتسبته منها أن ا½نسان بحاجة ماسة لمساحة خاصة به للتأمل الذاتي، ولترتيب 

ا�ولويات، وأن التميز يخرج من رحم المعاناة والتحمل وا½صرار

هل صادفك موقف مع أحد الطلبة وكان له أثر في تغيير جوانب من شخصيتك كتربوي، أو أسلوبك نحو مهنة التعليم؟
صادفتني طالبة أصيبت بالسرطان منذ الصف السابع (منذ خمس سنوات كنت مديرتها في تلك المدرسة) تأثرت بتمسكها بالحياة، 
وبإصرارها على محاربة السرطان رغم بتر ساقها بعد معاناة طويلة مع المرض، وقد انتقلت هذا العام إلى مدرستي للصف ا�ول ثانوي، 

وما زالت مقبلة على الحياة، وتتمتع بالقوة مما أمدني بعزيمة قوية لالستمرار بالسعي للوصول إلى التميز

رسالة توجهها إلى معلم ترك فيك بصمة وأنت طالب على مقاعد الدراسة وماهي؟
رسالتي لمعلمتي بالثانوية العامة (نجاح طويط) تعلمت منها النشاط والمثابرة والسعي نحو الهدف والتقدم في الحياة، كل الشكر 

لبصمتها في حياتي ومسيرتي التعلمية التعليمية

لماذا تقدمت للجائزة؟ وما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة؟
تقدمت للجائزة ½يماني بقدراتي، ولرغبتي في نشر ثقافة التميز التي تذوقت لذتها عند حصولي على جائزة المعلم المتميز قبل 
التنمية المستدامة  الترتيب والتنظيم والتوثيق والسعي دوم� نحو  التقدم للجائزة في  التي اكتسبتها من  عشرة أعوام، والخبرة 

والنمو المهني

ماهي الرسالة التي توجهها لزمالئك التربويين لتحفيزهم لخوض هذه التجربة والسعي للتميز؟ 
تجربتي مع الجائزة منذ عشر سنوات عند حصولي كمعلمة على جائزة المعلم المتميز وهذا العام حصولي على جائزة المدير المتميز، 
الوطن  في  ثقافتنا  ننشر  أن  حقنا  ومن  أدائنا،  على  وتنعكس  تعلمنا،  وأنماط  شخصيتنا،  وتركيب  أعماقنا،  من  تنبع  صفة  التميز 

والعالم، وحصولنا على اللقب والتكريم يعد تكريم� لمهنتنا السامية أكثر مما هو تكريم لذواتنا وأشخاصنا
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ماذا تعني لك مهنتك كمدير؟
التعليم هو رسالة ا�نبياء، وهي أسمى رسالة على وجه ا�رض لنشر العلم، والتأثير في ا²خرين إيجابي� وزيادة دافعيتهم نحو التعلم، 

وبناء ا�وطان وازدهارها

المشاكل السلوكية...
(التنمر المدرسي، تنمر عائلي، الكذب، الغيرة، عدم االلتزام بتعليمات االنضباط الطالبي المدرسية) ظهرت على الطالبة بيسان صفات 
عصبية أدت بها إلى العدوانية من خالل تعاملها مع أفراد العائلة، ومخالفة العادات والتقاليد في لباسها، مما جعلها تتميز بالالمباالة، 
وأصبحت معتدة بنفسها ومتمسكة بآرائها الخاطئة دون االهتمام ²راء ا²خرين، وكانت تتأخر عن المدرسة قبل بدء الدوام المدرسي، 

وتتأخرعن المنزل بعد انتهاء الدوام

ومن أسباب حالتها: تعامل ا�هل معها بثقة زائدة، ومنحها كل ما تحتاج بدون عناء السؤال، وصداقتها لعدد من الرفيقات ذوات 
السلوك غير السوي، واستخدامها لمواقع التواصل االجتماعي بطريقة خاطئة، وغياب رقابة ا�هل، فلو وضع ا�هل بعض الرقابة عليها 
مع وجود الثقة وجعلوها تتعب لتحصل على ما تريد، وساعدوها باختيار صديقاتها، وألزموها بعدم استخدام مواقع التواصل بشكل 

مفتوح لما وصلت لما كانت عليه

وقد قمت با½جراءات ا²تية لتعديل سلوكها: بعد مراقبة حالتها تم التواصل مع ا�هل، إخبارهم بوضع ابنتهم للتعاون مع المدرسة 
لحل المشكلة وإعادتها إلى جادة الصواب من خالل متابعتها وإرشادها من قبل المديرة والمرشدة ومعلماتها، واستخدام أسلوب 
النصح معها، وتحميلها المسؤولية، بإعطائها أدوار· قيادية بالمدرسة؛ فأسلوب العقاب ال يجدي معها �نها وصلت لمرحلة لن تسأل 

بها عن العواقب

التزمت الطالبة بالحجاب، وبدأت تشارك با½ذاعة المدرسية وبالمبادرات المدرسية، وبالفريق  وبحمد اÔ بدأت بوادر الخير تظهر فقد 
الموسيقي للمدرسة، وأصبحت تعزف على الطابور الصباحي، وتحسن تحصيلها الدراسي، ودخلت بالفرع العلمي، وشاركت باحتفالية 

الرمثا مدينة الثقافة للعام 2018



ومن قصص نجاحها مشاركتها بالدور الرئيسي في أوبريت (سوق عكاظ) الذي تم عرضه بالمدرسة احتفاالً باختيار الرمثا مدينة الثقافة 
الرمثا. وشاركت  باحتفال مديرية  ا�وبيرت  وأعادت عرض  الجميل،  بأدائها  وتميزت  الجميع،  وتقدير  إعجاب  نالت على  2018، وقد  للعام 
المدرسي عن مسرحية كانت  المركز ا�ول في المسرح  المدرسة على  المديرية، وحصلت  با�وبريت نفسه في احتفال على مستوى 

الطالبة ضمن المشاركات فيها
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عبير عوض عودة النعيمي
المدرسة التي فزت عنها: بنت عدي الثانوية للبنات

مديرية: لواء الجامعة
مركز الفوز: الثاني

المؤهالت العلمية: دبلوم عاٍل
التخصص: تربية وعلم نفس
عدد سنوات الخبرة: 22 سنة

رسالتك بعد حصولك على لقب التميز 
أوجه رسالة شكر وعرفان إلى كل من وقف إلى جانبي، كما أود أن أشجع كل معلم متميز على خوض هذه التجربة، ليتم تقديره وشكره 

على عطائه وجهوده المتميزة، وليسهم في نشر ثقافة التميز

هل لديك هواية مميزة تود مشاركتنا بها؟ 
تتعدد هواياتي لكن السفر هو أحبها عندي
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اذكر اسم أكثر عمل أدبي/تربوي (رواية. كتاب. شعر...) أثر بك كتربوي، وما القيمة المضافة التي اكتسبتها منها؟
كتاب "نظرية باريتو 80/20" للكاتب فيريدو باريتو، ساعدني هذا الكتاب على استثمار وقتي من خالل نظرية (80/20) واختيار ا�شخاص 

المناسبين للقيام بالمهام الصحيحة لتكون مثمرة وفاعلة

هل صادفك موقف مع أحد الطلبة وكان له أثر في تغيير جوانب من شخصيتك كتربوي، أو أسلوبك نحو مهنة التعليم؟
لي تجربة مع إحدى الطالبات التي عانت من مشكلة التنمر، وعدم تقبل ا²خرين لها، قمت والمرشدة بالتواصل مع ولي أمرها ليتعاون 
معنا في حل المشكلة، وذلك بإعداد خطة عالجية لها بغية تعديل سلوكها. وتم إشراكها في العمل الجماعي مع زميالتها بناء على 

مواهبها التي كشفنا عنها، وا²ن هي طالبة في مرحلة الثانوية العامة متفوقة، ولديها العديد من الصديقات

رسالة توجهها إلى معلم ترك فيك بصمة وأنت طالب على مقاعد الدراسة وما هي؟
أوجه رسالة حب واحترام وإجالل تقدير· لمعلمتي (زينب العموش) التي غرست -بهدوئها وسمو أخالقها وتعاونها وإخالصها بالعمل- 
اليوم،  زال معها لهذا  حبنا للعلم والمعرفة، والتي علمتنا بجهد ال ينسى، وجعلت عالقتنا بها عالقة أخوة وصداقة، وتواصلي ما 

وأخجل - إلى ا²ن - أن أخاطبها باسمها ا�ول احتراما لها ولشخصها الكريم

لماذا تقدمت للجائزة؟ 
عملت في الميدان التربوي اثنين وعشرين سنة، كانت مليئة بالعطاء وا½نجازات، وتقدمت للجائزة تقدير· لذاتي وتشجيع� حظيت به 
من زميالتي والمجتمع المحلي. وأما الخبرة التي اكتسبتها فهي العمل التشاركي، فنحن فريق واحد همنا إحداث تقدم حقيقي في 

العملية التعليمية والتعلمية

ما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة؟
1.  تنظيم العمل، والعمل بروح الفريق بين أعضاء الكادر التعليمي في المدرسة، والهدف مشترك وواضح منذ البداية

2. عالقتي مع زميالتي وطالباتي عالقة يسودها الجو ا�سري، ونستمد القوة من التكاتف والعمل التعاوني بجو من المودة والمحبة
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قصة نجاحي... 
تكفيل المتعثرات ماليا (الغارمة)

اسم المبادرة: مبادرة بسمة للعمل التطوعي
الفئة المستهدفة: المجتمع المحلي 

الهدف من المبادرة:
1. تعزيز والء وانتماء الطالبات للوطن

2. االستجابة لرؤية جاللة الملك عبد اÔ الثاني إلى جهد وطني تشاركي لمساعدة ا�ردنيات الغارمات اللواتي يواجهن ظروف مالية  
صعبة 

3. تفعيل الجانب العملي والتفكير ا½بداعي للطالبات
4. التأكيد على أن المدرسة بيئة تعليمية متكاملة

5. التعرف إلى مؤسسات المجتمع ومشاكله وتحمل مسؤولياته
 

النتائج وا¿ثر-مؤشرات تحقيق الهدف- على المجتمع المدرسي والمحلي
1. تعزيز والء الطالبات وانتمائهن للوطن، والشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع ومشاكله

2. إدراك أهمية ا½دارة المالية والتخطيط الناجح
3. تعزيز قيم التعاون والتكافل االجتماعي والشعور با²خرين

4. ارتقاء الطالبات بآفاق فكرية جديدة، وتحفيز التفكير ا½يجابي والعمل ضمن الفريق الواحد
5. خلق مجتمع مدرسي صحي واٍع قادر على اتخاذ القرارات والتخطيط لها

6. التعرف إلى مؤسسات المجتمع، وأهمية تباين ا�دوار واختالفها بين العاملين لخدمة وطننا الغالي
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التحديات والصعوبات
1. غموض معنى (الغارمة) لدى الطالبات، وعدم إدراكهن لخطورة المشكلة وأبعادها

2. إيجاد ميزانية لمشروع تكفيل المتعثرة مالي�
3. إيجاد حلقة وصل (المحامي) للقيام با½جراءات القانونية

4. التواصل مع إدارة السجون

إجراءات لمواجهة التحديات الستمرار النشاط
1. عقد اجتماع مع طالبات المبادرة، وتثقيفهن بموضوع الغارمة وأبعاده وأهمية المساهمة في حل هذه المشكلة المجتمعية

2. قيام طالبات مبادرة بسمة بعمل أطباق خيرية للمأكوالت الشتوية وا�عمال اليدوية البسيطة
3. القيام بالتواصل مع المحامي (د.وسام النعيمي) الذي تطوع للقيام با½جراءات القانونية

4. قمت وفريق بسمة بالتواصل مع إدارة سجن الجويدة (قسم النساء) من خالل التواصل مع العقيد (منى أبوعودة) مديرة سجن     
الجويدة، والتي قدمت كامل الدعم والتعاون لتنفيد المبادرة وإنجاحها

نقل ا¿ثر للمجتمع المدرسي 
القيام مع طالبات فريق سمة بنقل التجربة من خالل ا½ذاعة المدرسية والزيارات الصفية والمنشورات الورقية

نقل االثر للمجتمع المحلي 
إجراء مقابالت عبر إذاعات الراديو، ومحطات التلفزة لنقل التجربة إعالمي�، كما قامت طالبات المبادرة بتوسيع الحملة بزيارات ميدانية 

لتعريف المجتمع بنشاط المبادرة



سهى محمود توفيق الكالوتي
المدرسة التي فزت عنها: أمامة بنت أبي العاص الثانوية

مديرية: لواء ماركا
مركز الفوز: الثاني

المؤهالت العلمية والتخصص: بكالوريوس معلم صف، ودبلوم تربية
عدد سنوات الخبرة: 15 سنة

رسالتك بعد حصولك على لقب التميز 
ال حياة مع الفشل والصعاب تذللها الهمم العالية، والتخطيط السليم هو سبيل النجاح

هل لديك هواية مميزة تود مشاركتنا بها؟ 
ممارسة الرياضة والسباحة
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اذكر اسم أكثر عمل أدبي/تربوي (رواية. كتاب. شعر...) أثر بك كتربوي، وما القيمة المضافة التي اكتسبتها منها؟
كتاب "ال تحزن" لعائض القرني، والقيمة المضافة هي: ا½يمان الصادق باÔ تعالى واالتكال واالعتماد على اÔ وأن كل ما يصيبنا بتقدير 

من اÔ وهو أعلم با�نفع لنا

هل صادفك موقف مع أحد الطلبة وكان له أثر في تغيير من جوانب شخصيتك كتربوي، أو أسلوبك نحو مهنة التعليم؟
كان هناك طالب لديه صعوبة بالحركة من ذوي االحتياجات الخاصة، وتمكن من التغلب على مشكلته مع تقديم بعض التسهيالت له 
ُأثني على الهوايات  كتغيير موقع صفه، وأثبت قدرته على ممارسة لعبة كرة القدم بكونه حارس مرمى مميز، من ذلك الحين وأنا 
وتحدي الصعوبات وأراعي ذوي االحتياجات الخاصة وأقدم لهم التسهيالت الالزمة إيمان� مني أن لديهم قدرات عالية وتعلمت منهم 

ا½صرار والمثابرة، فبالعزيمة تتحقق ا�هداف والغايات

رسالة توجهها إلى معلم ترك فيك بصمة وأنت طالب على مقاعد الدراسة وما هي؟
عندما انتقلت من مدرسة الوكالة (ا�شرفية) إلى مدرسة القويسمة الثانوية كنت طالبة في المرحلة ا�ساسية في الصف الخامس، وقد 
شعرت بالبداية بصعوبة التأقلم مع البيئة المدرسية الجديدة، فاحتضنتني مربية الصف معلمة التربية المهنية مس (نهى) وسعت 
جاهدة لدمجي في البيئة المدرسية، وأسندت لي بعض المهام القيادية التي من شـأنها أن تعرفني على طالبات الصف والمدرسة، 
وتعزز انتمائي بالمدرسة الجديدة، وتساعدني لتكوين عالقات طيبة مع المعلمات والطالبات، ومن ذلك الحين شعرت بثقتي بنفسي 

وامتالكي لمهارات قيادية فاعلة لها التأثير فيمن حولي

لماذا تقدمت للجائزة؟ وما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة؟
لشعوري بأنني مميزة ولدي الكثير من ا½نجازات التي رغبت بتسليط الضوء عليها، ونقل خبراتي وإنجازاتي إلى ا²خرين، وكانت لدي 
الرغبة بتتويج هذه ا½نجازات من قبل جاللة الملكة رانيا، ففي كل عام يتوج فيها المتميزون كانت تتولد لدي الرغبة بأن أكون واحدة 
منهم. وأنا على يقين أني امتلك ما يؤهلني للوصول الى هذه المرحلة.واكتسبت من الجائزة أن التخطيط السليم والطموح يحقق 

الهدف والثقة بالنفس تحقق لØنسان مبتغاه



ما هي الرسالة التي توجهها لزمالئك التربويين لتحفيزهم على خوض هذه التجربة والسعي للتميز؟
عليكم أن تؤمنوا بقدراتكم وترفعوا سقف تطلعاتكم وطموحاتكم وأن يكون التخطيط والتوثيق منهجكم وأن يبحث كل منكم 

عن التميز الذي بداخله ويؤمن بأن لديه قدرات تؤهله �ن يكون في مكان أفضل

كيف تصف دورك ا¿مثل في خدمة الميدان التربوي؟
أرى نفسي قائدة موجهة محفزة ملهمة مؤثرة فاعلة ومطورة ومذللة للصعاب مواجهة للتحديات من أجل مواكبة التطور وإيجاد بيئة 

تعليمية آمنة فاعلة تولد ا½بداع وتتبنى المواهب

خليك طبيعي...
هو مشروع للعودة للطبيعة واستبدال بعض الصناعات الكيماوية الضارة بالبيئة وا½نسان

وتقوم فكرة المشروع على تصنيع خل الشاي وخل التفاح، حيث يتم تجميع بواقي الشاي في البيت أو المدرسة وحفظه في مرطبانات 
زجاجية وتخميره، ويحتاج في فصل الصيف إلى أسبوع ليختمر وإلى 3 أسابيع في فصل الشتاء، ومن ثم يتم تجميع تفل الشاي في 
حفرة داخل ا�رض ½نتاج السماد. ومن استخدامات خل الشاي (بديل للهايبكس) إزالة (الزنخة) عن ا�واني ويغسل فيه الدجاج واللحم 
وهو منتج آمن. أما خل التفاح فهو بديل للخل الصناعي حيث يقطع التفاح، ويوضع في مرطبانات ويترك 40 يوما، وبعد ذلك يعصر 
ويصفى ويستفاد منه في الطبخ والسلطات والعالج، ويستفاد من تفل التفاح بوضعه في حفر في ا�رض وإنتاج السماد المستخدم 

للزراعة 

أهداف المشروع
• استبدال الصناعات الطبيعية بالصناعات الكيماوية 

• عمل مشاريع إنتاجية تعود بالنفع على الطالبات وا�هالي وخاصة ذوي الدخل المحدود
• تعليم الطالبات االعتماد على النفس والعمل بروح الفريق 

• التخفيف من ا�مراض السرطانية في المجتمع والتي يكون سببها الكيماويات 
• العودة الى الطبيعة واالقتداء با�جداد حيث كانوا يعتمدون على ما ينتجونه منها
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وفي الختام،

 تحية تقدير لجميع المتميزين


