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بوي  ز الير  جمعية جائزة الملكة رانيا العبدهللا للتمي 

ي األجمل
 2022-2021 للعام الدراسي   مجتمع بيئتر

ز  التقرير الشهري - مادة سؤال وجواب  وأدوار المعنيي 

 
 الهدف:  

 
 ىل مايلي : إتهدف هذه المادة  

ز علاإلجابة عل استفسارات  • كي 
ي األجمل بالير

ز بمجتمع بيئتر ي .  ارسال المعنيي 
 التقرير الشهري لبيئتر

ز بمتابعة التقرير الشهري.  •  توضيح أدوار المعنيي 
 

ي األجمل  
 مجتمع بيئتر

ي مع  
بالتماشر بوي  الير ز  التمي  الفائزين بجوائز  بالتعاون مع  بوي 

الير ز  للتمي  العبدهللا  رانيا  الملكة  وع أطلقته جمعية جائزة  مشر
ز   منتجي  طالب  لتخري    ج  التعليم  تطوير  ي 

فز المساهمة  عىل  وحرصها  المستقبل،  جيل  لبناء  متجددة  آفاق  إيجاد  ي 
فز رؤيتها 

ل أول مجتمع معرفة تقوم عليه جمعية الجائزة، وي  هدف إىل إيجاد  
ّ
وع ليمث ز لمجتمعهم؛ حيث جاء هذا المشر ومفكرين ومنتمي 

وال بالنظام  تتمتع  سليمة  تربوية  مدرسية  والنظافةبيئة  والجمال  رؤيته    ،صحة  وتتمثل  مستدام،  وأثر  مؤسسي  عمل  ضمن 
 : ي التاىلي

 ورسالته فز

ز واإلبداع : رؤي ةال •  . إيجاد بيئة تربوية نظيفة، صحية،منظمة، جميلة محفزة للتمي 

ز ء بمدارسنا من خالل عمل مؤسسي وبااإلرتقا : الرسالة •  . نتماء من جميع المعنيي 

ي األجمل: النتاجات المتوقعة   
 لمجتمع بيئتر

ي األجمل: عنارص نجاح  
 مجتمع بيئتر

 . المجتمع المحىلي من أفراد ومؤسسات وأولياء األمور  .3
 

ي األجمل   
 : لجان مجتمع بيئتر

 لجنة الجمال  .1
 لجنة النظافة  .2
 لجنة النظام  .3
 لجنة الصحة  .4

 

بوية  .1  . بداعواإلنتاج واإل  إثارة الدافعية للعملمن خالل زيادة وعي وانتماء جميع عنارص البيئة الير
ي المدرسة .2

بوية فز  . غرس مفاهيم المواطنة الصالحة وتحمل المسؤولية لدى جميع عنارص البيئة الير
ي والجمال ومحفزة للتفكي  واالبداع  .3

 . الوصول والمحافظة عىل بيئة آمنة متسمة بالرفر
 المدرسة والمجتمع المحىلي  .4

ز اكة فاعلة بي   . ضمن عمل مؤسسي مستدام تحقيق شر
 
 

 
م بتحقيق الغايات والنتاجات المراد  أمدير مدرسة قائد لهذا المجتمع، داعم لجميع  .1 ز فراده وملير

 . تحقيقها 
ي المدرسة) أعضاء .2

ز فز ي العمل والتطوير واإل ممن  ( الطلبة و كافة العاملي 
 .  نجاز لديهم رغبة فز

 



 
 

2 
 

       

 

              

 : 
ً
ي األجمل  جتمع  لمالتقرير الشهري  كل ما يخص  أوال

   بيئتر

 ما المقصود بالتقرير الشهري؟   .1

ي قامت المدرسة المشاركة بتعبئته  "،الوضع الحاىلي والوضع المراد بلوغه" (: ج)استكمال ألنموذج  هو 
التر

ين األول.   ي شهر تشر
 وتسليمه لجمعية الجائزة فز

ي اختارتها   
ي هذا التقرير، ستقوم كل مدرسة بتوثيق ما تم انجازه شهريا، ضمن وحدات القياس/ اللجان التر

فز

ين األول.   ي شهر تشر
 فز

 

 ؟لتعبئته التقرير الشهري  ستحصل المدارس المشاركة علكيف  .2

ي عىل بري هو نفس رابط أنموذج )ج( : التقرير الشهري والمتوفر لديك
ونز عىل كافة  يهم تعتم والذي  دك االلكير

ي  
 .  نهاية شهر أيلول المدارس فز

 

 كيف يعبأ التقرير الشهري ؟  .3

الموقع  الطالع عىل  المواد المساندة  والموجود ة عىل ، ندعوك لالشهري ة التقرير ئللتعرف عىل طريقة تعب

ي لجمعية الجائزة 
ونز ي األجمل عىل الفيسبوك، حيث يتوفر فيديو توضيحي  االلكير

لكيفية وصفحة بيئتر

 . التعبئة

ي يجب مراعاتها من قبل مسؤول اللجان أثناء تعبئة التقرير الشهري؟  .4
 ما هي األمور التر

 . عبئة فتح الرابط من الهاتفاستخدام جهاز الحاسوب، وعدم ت •

ام • ز  .  حسب الرابط الذي تم تعبئتة من البداية  التقرير الشهري  بانموذج  االلير

 تعبئة انجاز الشهر المطلوب لكل وحدة قياس شاركت بها المدرسة وعن كافة اللجان المشارك فيها.  •

ي حال كان المطلوب نسبة، ورقم صحيح   ة، مراعاة وضع نسباالنجاز  الحرص عند تعبئة •
مئوية فز

ي تتطلب عدد . 
 لوحدات القياس التر

 

 بعد االنتهاء من تعبئة التقرير، لمن نرسله وكيف؟  .5

  التعديالت حفظ  يتمعند االنتهاء من تعبئة الرابط 
 
  التقرير  والداعي الرسال ، لتظهر لجمعية الجائزة  تلقائيا

 .  بأي وسيلة كانت
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 الشهرية؟ التقارير  يخص فيما  شهريا   المشاركة المدرسة دور  هو   ما  .6

o ي الذي تم ارساله من  ل الرابط علت بريده االلتأكد من قبل مدير المدرسة من توفر ا
ونز كير

    . قبل الجمعية

o   ،رؤوساء اللجان.  من قبلتعبئة االنجاز الشهري المطلوب 

o   ه عن باألجابة عىل أستفساراتأثناء التواصل مع مدير المدرسة او رئيس اللجان التعاون مع المنسق

 توثيق االنجاز الشهري من قبل المدرسة. 

o      ي حال وجود استفسارات بكيفية تعبئة االنجاز
ي اآل يمكنك أتباع   فز

 : نر

o ي لجمعية الجائزة والموجودة عىل  مراجعة المواد المساندة
ونز  الموقع االلكير

o ي للجمعية من
 0798022313 رقم هاتف  خالل   التواصل المباشر مع الدعم الفتز

 

ي األجمل  جمعية الجائزة منسقما هو دور   .7
التقارير  تعبئة فيما يخص  للمدارس المشاركة بمجتمع بيئتر

 ؟الشهرية

 لتواصل مع مدير المدرسة أو رئيس اللجان المشاركة بهدف: ا •

o   )االستفسار من مدير المدرسة أو رئيس اللجان  عن تعبئة التقرير الشهري )توثيق اإلنجاز

 التالية : وتطبيق احدى االجراءات 

ي حال كان مدير المدرسة أو رئيس اللجان قد انهئ تعبئة التقرير الشهري؛  وثق نتيجة  .1
فز

 ذلك عىل الحقول المظلله. 

ورة   .2 ي حال كان مدير المدرسة أو رئيس اللجان لم يقم بتعبئة التقرير الشهري؛ اعالمه بضز
فز

 ( . 2021/ 11/ 29االنتهاء من تعبئته قبل تاري    خ )  

م مدير المدرسة أو رئيس اللجان بجاهزية جمعية الجائزة باإلجابة عن استفساراته إعال            •

ي 
من تاري    خ   0798022313المتعلقة بكيفية تعبئة التقرير الشهري من خالل هاتف الدعم الفتز

عضا باستثناء  3صباحا ولغاية الساعة  10( من الساعة2021/ 11/ 29ولغاية )  (2021/ 11/ 16)

 . يومي الجمعة والسبت

 من تاري    خ )
 
( عير االيميل اىل جمعية الجائزة  2021/ 11/ 16إرسال هذه القائمة يوميا اعتبارا

 ولغاية تاري    خ   2:00محدثة بحسب نتائج التواصل مع مديري المدارس قبل الساعة 
ُ
ظهرا

(29 /11 /2021 .) 

 كيف نعرف ان التقرير المرسل مقبول ؟ .8

ي الخاص بهم  المدارس و رؤساء اللجان لمدراء ايميل سوف يصل
ونز يد االلكير جمعية الجائزة  قبل من   عىل الير

 .  بقبول التقرير 

 

ي حال عدم العمل عل وحدات قياس معينة .9
ز
 ما العمل؟  ف

  ، ي السنة. وبالتاىلي
ي كل شهر فز

هذا وارد ومقبول. بمعتز ان المدرسة قد ال تعمل عىل كافة وحدات القياس فز

ي الشهر
، فيتم وضع نفس انجاز  -المطلوب هو توثيق الوضع فز ي حال كان االنجاز تراكمي

بوضع "صفر"، و فز

 الشهر الذي يسبقه. 
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  : اسئلة خاصة نيثا
ً
..الخ( احتساب االنجاز  حول طرق ا  )تراكمي /غي  تراكمي

اكمي "االنجاز ما المقصود ب .1  ؟" الير
 : اكمي ي الشهر/ المقصود باإلنجاز الير

ز
بالتاىلي  لشهر الحاىلي لها، و األشهر الماضية واضافة انجاز ا أن يتم أخذ االنجاز ف

ي األسفل بعض األمثلة  شهر تعبئة خانة االنجاز لل
ز
(. ف  لبعض وحدات القياسالحاىلي بالمجموع حتر تاريخه )أي تراكمي

ي تقاس بشكل تراكمي 
 : التر

 

 وحدة القياس 
** يتم احتساب االنجازات 
 للوصول للوضع المراد  

ً
شهريا

ي نهاية العام الدراسي 
ز
 بلوغه ف

اتجاه  
 المؤش  

احتساب 
 االنجاز

)تراكمي /غي  
 تراكمي ..الخ(

ع  الوض
  المراد 
 بلوغه

انجاز شهر  
11/2021 

 
)نقطة 
 االنطالق( 

انجاز شهر  
12/2021 

 المفهوم لقارئ التقرير: 

ي 
ز
اء ف نسبة المساحة الخضز
المدرسة نسبة للمساحة  

 القابلة للزراعة  
ايد ز  %55 %40 %80 تراكمي  مير

اء حتر  55أن المدرسة حققت  % مساحة خضز
ي شهر 40تاريخه: 

ز
ي شهر 15و  11% ف

ز
 . 12% ف

ات و األنشطة   عدد المحارصز
التثقيفية للمجتمع المدرسي  

 للتوعية المرورية  
ايد ز  1 1 4 تراكمي  مير

ة/ نشاط واحد حتر  أن المدرسة قامت بمحارصز
ي شهر  1تاريخه: 

ز
ي شهر 11ف

ز
، ولم تقم بأي نشاط ف

12. 

 

 ؟  "غي  تراكمي )كل شهر بشهره(ال"االنجاز المقصود ب ا م .2

اكمي )كل شهر بشهره("المقصود باالنجاز    لكل شهر بشهره،  هو  :  "غي  الير
 
غي  مرتبط  وهو  االنجاز المحقق فعليا

ي تسبقه األشهر  / بانجاز الشهر 
 ، كما هو موضح لبعض وحدات القياس أدناه : التر

 

 وحدة القياس 
احتساب االنجازات ** يتم 

 للوصول للوضع المراد  
ً
شهريا

ي نهاية العام الدراسي 
ز
 بلوغه ف

اتجاه  
 المؤش  

احتساب 
 االنجاز

)تراكمي /غي  
 تراكمي ..الخ(

الوضع  
  المراد 
 بلوغه

انجاز شهر  
11/2021 

انجاز شهر  
12/2021 

انجاز  
شهر 

2/2022 
 المفهوم لقارئ التقرير: 

ي 
ز
ز ف مي  ز نسبة الصفوف الملير
المحافظة عل الممتلكات  

المدرسية  
)المقاعد،النوافذ،الجدران..الخ(   

ي 
ز
من عدد الصفوف الكلي ف

 المدرسة ، 

ايد ز  مير
 غي  تراكمي 
)كل شهر 
 بشهره(

100% 100% 90% 70% 

ي شهر 
ز
% من الصفوف  100، 11ف

ي شهر 
ز
مت. ف ز % من 90، 12الير

ي شهر 
ز
مت. وف ز %  70، 2الصفوف الير
مت.  ز  من الصفوف الير

نسبة الطلبة الذين يعانون من 
ي النظافة الشخصية  

ز
مشاكل ف

)الشعر، ...( من عدد الطلبة  
ي المدرسة، يتم االحتساب  

ز
الكلي ف

 كل شهر بشهره 

 متناقص 
 غي  تراكمي 
)كل شهر 
 بشهره(

0% 11% 8% 8% 

ي شهر 
ز
% من الطلبة يعانون  11، 11ف

ي شهر 
ز
ي النظافة. ف

ز
،  12من مشاكل ف

ي 8
ز
% من الطلبة يعانون من مشاكل ف

ي شهر 
ز
% من الطلبة  8، 2النظافة. وف

ي النظافة
ز
 .  يعانون من مشاكل ف
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اكمي بدون تكرار الطلبةال"  ما المقصود باالنجاز  .3  ؟ "ير

 

ز أدناه لتوضيح المقصود:   . الرجاء مراجعة المثالي 

 وحدة القياس 
** يتم احتساب  

 
ً
للوصول االنجازات شهريا

ي  
ز
للوضع المراد بلوغه ف
 نهاية العام الدراسي 

اتجاه  
 المؤش  

احتساب 
 االنجاز
)تراكمي  

غي  / 
تراكمي  
 ..الخ( 

الوضع  
المراد  
 بلوغه

انجاز شهر  
11/2021 

انجاز شهر  
12/2021 

 المفهوم لقارئ التقرير: 

ي  
ز
ز ف نسبة الطلبة المشاركي 
تجميل المدرسة من عدد  
ي المدرسة  

ز
 الطلبة الكلي ف

ايد ز  مير
تراكمي  

بدون تكرار  
 الطلبة 

50% 10% 15% 

ي شهر 10
ز
ي تجميل المدرسة ف

ز
% من طلبة المدرسة شاركوا ف

ي شهر 11
ز
ز 12. وف % طلبة  5، انضم لقائمة الطلبة المشاركي 

ي شهر 
ز
لم يكرروا   11جدد. قد يكون بعض الطلبة الذين شاركوا ف

ي شهر 
ز
ي القائمة 12المشاركة ف

ز
، بالرغم من هذا، تبقر اسمائهم ف

ي حا
ز
. وف ل قام طالب/ أو طلبة ممن  وبالتاىلي يكون االنجار تراكمي

ي شهر 
ز
ي شهر  11شاركوا ف

ز
اك ف ، فال يتم تكرار 12تكرار االشير

 أسماءهم، وبالتاىلي ال يتم احتسابهم مرة أخرى. 

نسبة الطلبة المستفيدين  
من المبادرات  لعنارص  
ي  
المجتمع المدرسي التر

تهدف لنش  الوعي الصحي 
  .  من عدد الطلبة الكلي
  احتساب االنجاز :)عدد 

الطلبة المستفيدين/ عدد  
*  %(  100الطلبة الكلي

ايد ز  مير
تراكمي  

بدون تكرار  
 الطلبة 

90% 50% 60% 
ي شهر 50

ز
. 11% من طلبة المدرسة استفادوا من المبادرات ف

ي شهر 
ز
ز 12وف  % طلبة جدد. 10، انضم لقائمة الطلبة المشاركي 

 

  ثالثا : اسئلة عامة  

 

 جمعية الجائزة ؟  قبل هل سيتم زيارة المدرسة من .1

ف ات لكافة المدارس المشاركة، ان شاء هللا، الزيار نعم، ستتم  .2 ز من قبل المشر ز  اإل  ي  وحسب   داريي 

ي حينه
ي ستعلن عنها جمعية الجائزة فز

هل بامكان المدرسة االنسحاب من أي لجنة من  .  المواعيد التر

 اللجان أو من وحدات قياس معينة؟ 

ي شهر  
ام بما قاموا بارساله للجمعية فز ز . ندعوكم لعدم التفكي  باالنسحاب 10نرجو من المدارس المشاركة االلير

ي كيفية العمل المستمر لتحقيق تطور مستمر بغض النظر عن حجم هذا التطور. 
 والتفكي  فقط فز

وع هو  ي هذا المشر
ز اإلرتقاء بمدارسنا من خالل عمل  رسالتنا جميعا فز  . مؤسسي وبانتماء من جميع المعنيي 

 
 لمخصص للمدرسة؟ هل بإمكان المدرسة أرسال االنجاز الشهري من خالل االكسل دون استخدام الرابط ا  .3

ام برابط أنموذج " ج " المرسل لها عير االيميل حيث أنه سيكون هو المرجعية الوحيدة لال ،  ز
النجاز  نرجو من المدارس المشاركة االلير

 الشهري للمدرسة. 

: ل ي
وع، ندعوكم لإلطالع عل مجموعة من الروابط تتمثل باآلتر  لتعرف أكير عل المش 

ي لجمعية الجائزة رابط للتعريف عن  •
ونز وع خاص بالموقع االلكير  /https://qra.jo/activities: المشر

وع وندعوكم لالنضمام اليها.  •  رابط صفحة الفيسبوك للمشر
https://www.facebook.com/groups/658033834801006 

https://qra.jo/activities/

