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�ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته

�أختي �لمعلمة، �أخي �لمعلم،

هذ� عام جديد لجائزتكم، وعدد جديد من مجلتكم يحكي ق�س�سكم في �لتميز �لذي ن�سعى جميعًا لجعله �أ�سلوب حياة وعمل. ي�سعدني �أن 

مكانات �لمتاحة و�لمرتكزة على �لقوى  حّيي في معلماتنا ومعلمينا �لمتميزين �إبد�عهم في ��ستثمار �لإ �أكتب لكم على �أولى هذه �ل�سفحات لأ

�لب�سرية في بناء معارف �لطلبة و�إطالق �إبد�عاتهم وت�سخيرها في خدمة مجتمعهم.

�أتابع وكّلي فخر تطّور �لجائزة على مدى �ل�سنو�ت �لما�سية، و�أرى بو�سوح كيف حر�ست على �ل�ستفادة من �آر�ء جمهورها �لمبا�سر، وكيف 

�لمن�سود، بل و�نتقلت ليكون  �لتغيير  �سا�سي في  �لأ �لعن�سر  �لمعلم  �أن ت�ساهم ب�سورة ملمو�سة، عبر عامين ون�سف، في جعل  ��ستطاعت 

�لطالب هو �لمحور �لرئي�سي في �لعملية �لتعليمية، وبذلك تغّيرت �تجاهات �لمعلمين نحو تطوير �أنف�سهم وطالبهم ومجتمعهم.

�إلى مبادرة  �ليوم ت�سم جهودها  فاإنها  �لتميز،  �إلى تجذير  توقها  ي�ساركونها  وموؤ�س�سات  �أفر�د  ب�سر�كات عديدة مع  �لجائزة  وكما تحتفل 

»مدر�ستي«، وكلي �أمل لال�ستفادة من �لتجربة �لميد�نية للجائزة ومن مقاربتها لتطلعات �لمد�ر�س في كافة �أنحاء �لمملكة بما يحقق �أهد�ف 

و�لتحديث  �لتجديد  مو�كبين  د�ئما  لنبقى  باإنجاز�ته  نعتز  �لذي  �لتربوي  و�سعنا  تعزيز  نحو  ن�سير  �لجهود  وبهذه  �لمو�سوعة.  »مدر�ستي« 

�سالمية �لتي نفخر بها. متم�سكين بهويتنا �لعربية و�لإ

رانيا العبد الله

كلمة جاللة الملكة
رانيا العبد الله المعظمة

* * * * *
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تلتقي  �أن  �لمعلم  ر�سالة  مجلة  �أ�سرة  ي�سعد 

�لملتقى  هذ�  عبر  �لمعلمين  �أعز�ءنا  بكم 

عددً�  لكم  تقدم  و�أن  و�لثقافي،  �لتربوي 

خا�سًا هو �لثاني في مو�سوعه، يتناول جائزة 

�لتي  �لمتميز  للمعلم  �هلل  �لعبد  ر�نيا  �لملكة 

�لملكة  جاللة  حر�س  من  فل�سفتها  �نبثقت 

بالتعليم،  �لنهو�س  على  �هلل  �لعبد  ر�نيا 

�لجهد  بذل  على  وحثهم  �لمبدعين،  ورعاية 

لهم  �لمنا�سب  �لدعم  وتقديم  وت�سجيعهم، 

حر�سًا على �إبر�ز تجاربهم؛ ورغبة في تعزيز 

�لتحفيز  باأن  و�إيمانًا  �لتربوي؛  �لتميز  نهج 

و�لتميز،  بد�ع  �لإ بو�عث  �أهم  يمثل  و�لتكريم 

�أ�سبابه، ود�فعًا من دو�فعه. ولعل حديث  ويعدُّ �سببًا مبا�سرً� من 

�أثر  �أنف�سهم �لذين �أبدعو� وتميزو� في �أعمالهم ليوؤكد  �لمعلمين 

ذلك في نفو�سهم، ودوره في �إبد�عهم.

للمعلمين  �لمجال  �إف�ساح  على  �ل�سابق  �لعدد  في  حر�سنا  ولقد 

و�أثر  تميزهم،  �أ�سباب  وبيان  تجاربهم،  عن  للحديث  �لمتميزين 

بد�ع �لتربوي  خذ باأيديهم نحو �لإ �لجائزة في �لرقي باأد�ئهم، و�لأ

و�لعمل �لمهني �لجاد. ول يخفى ما في ذلك من �لفائدة و�لنفع 

�إلى  و�لتعرف  �أعمالهم،  وتقويم  �أد�ئهم  مر�جعة  في  نف�سهم  لأ

لزمالئهم  نفٌع  �أي�سًا  ذلك  وفي  فيه،  و�ل�سعف  �لقوة  مو�طن 

بركب  �للحاق  في  ويرغبون  �أنف�سهم،  تطوير  �إلى  يتطلعون  ممن 

نهج  وتو�سيح  �لنجاح،  �أ�سباب  وبيان  و�لفائزين،  �لمبدعين 

و�لمناف�سة  �ل�سبق  و�ُسُبل  و�لتكريم،  �لتقدير  منازل  �إلى  �لو�سول 

�لنزيهة في ميد�ن �لتربية و�لتعليم0

�أن  �لمعلمين  من  �لمتميزون  هوؤلء  �أكد  لقد 

ع�سو�ئيًا،  عماًل  ول  عفويًا،  �أمرً�  لي�س  �لتميز 

�لقوية،  ر�دة  �لإ ت�سنعه  منظٌم  جهٌد  هو  بل 

و�لعزيمة �لجادة، و�لنفو�س �لر�غبة في ن�سر 

�لعلم وغر�س �لف�سيلة في نفو�س �لنا�سئة من 

�لطلبة. وبينت هذه �لنخبة كذلك �أن للجائزة 

تحقيق  حيث  من  نفو�سهم  في  عميقًا  �أثرً� 

وتحفيز  و�لمهار�ت،  �لقدر�ت  وتنمية  �لذ�ت، 

مانة في  �لبتكار، وتر�سيخ قيم �لإخال�س و�لأ

�لعمل، وتوجيه �لمربين �إلى �لعمل �لمنهجي، 

�لخبر�ت،  لتبادل  للمعلمين  �لفر�سة  و�إتاحة 

فادة من تجارب �لمبدعين، و�لك�سف عن  و�لإ

�سباب �لموؤدية �إليه. بد�ع و�لأ طر�ئق �لإ

�لمتميزين  �أخرى من  �لعدد كوكبة  وها نحُن نقدم لكم في هذ� 

�لتميز  في  تجاربهم  لتكون  و�لتقدير،  بالتكريم  حظو�  ممن 

�لمعلمين  خو�نهم  لإ منطلقًا  بد�ع  �لإ عن  وحديثهم  تقان،  و�لإ

�إلى  وُمر�سدً�  وقائدً�،  لهم،  وملهمًا  �لتطوير،  على  �لحري�سين 

�لرتقاء باأنف�سهم.

هذه  �أيديكم  بين  و�سعنا  وقد  �لمعلمين،  �أعز�ءنا  منكم،  ناأمل 

�لتجارب �لناجحة لنخبة متميزة من �أبناء �لوطن، �أن تتاأملوها، 

للفائدة؛  وتعميمًا  للنفع؛  تحقيقًا  بها؛  وت�ستاأن�سو�  منها،  وتفيدو� 

بد�ع؛ و�سحذً� للهمم و�لنفو�س. وتعميقًا لثقافة �لتميز و�لإ

وفقنا �هلل و�إياكم لخدمة �أبنائنا �لطلبة ووطننا �لغالي.

 

كلمة العدد
كلمة وزير التربية والتعليم

األستاذ الدكتور تيسير النعيمي

* * * * *
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فا�ضل، المعلمات الفا�ضالت، المعلمون الأ

مرة �أخرى تجمعنا �سفحات عدد جديد من ر�سالة �لمعلم يحت�سن 

�لمتميز  للمعلم  �لعبد�هلل  ر�نيا  �لملكة  بجائزة  �لفائزين  ر�سائل 

�آملين بتقريب �لم�سافات فيما بينكم، معلمين ومعلمات،  �إليكم، 

في �أرجاء �لوطن كافة.

ومرة �أخرى نتقدم بال�سكر �إلى وز�رة �لتربية و�لتعليم و�إلى جميع 

�لعاملين فيها لدعمها �لم�ستمر للجائزة و�لفائزين 

على مدى �ل�سنو�ت، فلم تقت�سر �سور هذ� �لدعم 

بمجالت  �لمعلمين  تحفيز  في  �لتعاون  على 

مختلفة، و�إنما تجاوزته �إلى �إتاحة �لفر�سة للجائزة 

�لتي  و�لموؤثرة  �لفاعلة  دو�ت  �لأ من  لال�ستفادة 

�لمعلمين  جميع  �إلى  للو�سول  �لوز�رة  بها  تنفرد 

في مديريات �لمملكة كافة، ودليل ذلك هذ� �لعدد 

�لذي بين �أيديكم. 

ن�سير قدمًا في عامنا  و�إذ  �ليوم،  باأننا  وكلنا فخر 

�لثالث، ن�ستطيع �أن ن�ست�سعر �أثر �لجائزة في �لم�ساهمة في تح�سين 

ردني،  جودة �لتعليم في �لمملكة و�إعادة �لروح �لمعنوية لمعلمنا �لأ

جيال وفتح �آفاق �لتطّور لجميع  �سا�سي في بناء �لأ لي�ستعيد دوره �لأ

عنا�سر �لعملية �لتربوية، وذلك بال�ستفادة من و�سائل �لح�سول 

على �لمعلومات �لحديثة ومن �لفر�س �لتي يتيحها �نفتاحه على 

�لعالم، وتعّرفه على خبر�ت نظر�ئه على م�ستوى محلي وعالمي.

وبناء على ما تحقق في هذه �لفترة �لوجيزة، و�سعيًا نحو مزيد من 

محكمة  �إ�ستر�تيجية  �أهد�ف  و�سع  تم  فقد  نجاز�ت،  و�لإ �لنجاح 

تت�سمن   )1-3 رقم  )ملحق   2010-2008 عو�م  لالأ للجائزة 

في  �لدخول  خالل  من  �لمتميز  �لمعلم  لجائزة  �لنوعي  �لتطوير 

�إلى  �لجائزة،  ��ستمر�رية  تدعم  مختلفة،  �إ�ستر�تيجية  �سر�كات 

جانب مر�جعة �لخطة �لزمنية، وذلك بناء على �لتغذية �لر�جعة 

طر�ف �لمعنية وعلى ر�أ�سهم �لمعلمون في �لميد�ن،  من مختلف �لأ

للمر�سحين  �لميد�نية  �لزيار�ت  ببدء  �لقر�ر  جاء  هنا  ومن 

منح  بهدف  �أيلول،  من  بدًل  ول  �لأ ت�سرين  �سهر  في  �لنهائيين 

�لعام  بدء  بعد  لال�ستعد�د  كافيًا  وقتًا  للفوز  �لموؤهلين  �لمعلمين 

�لدر��سي �لجديد، وتقديم �أف�سل ما لديهم لفريق �لمقيمين �لذي 

�سيزورهم في مد�ر�سهم.

عمال جمعية جائزة �لملكة ر�نيا  �أما �أبرز مظاهر �لنمو و�لتطوير لأ

��ستحد�ث  في  فيتمثل  �أفقيًا،  وتو�سعها  �لتربوي  للتميز  �لعبد�هلل 

جو�ئز وبر�مج جديدة �سيكون �أولها جائزة �لمدير �لمتميز �لتي 

�ستنطلق في عام 2009، باعتبار مدر�ء �لمد�ر�س 

عن�سرً� مهمًا و�أ�سا�سيًا في تحفيز �لمعلم و�لعملية 

�لُمناخ �لمنا�سب لن�سوج  باأكملها، وتهيئة  �لتربوية 

بيئة تربوية تفرز �لتميز وتجّذره.

ويجدر بالذكر �أن فائزينا قد �ساهمو� �أنف�سهم في 

�لعام؛  لهذ�  �لجائزة  �أهد�ف  تطبيق  �آليات  و�سع 

ففي �إطار حر�س �لجائزة على �لتو��سل �لم�ستمر 

�سّم  �لعام  بد�ية  في  �جتماع  عقد  فائزيها،  مع 

بالجائزة في عامي 2006 و2007 حيث  �لفائزين 

�ستر�تيجية  �لإ �لجائزة  �أهد�ف  ��ستعر��س  ولى  �لأ للمرة  جرى 

�لمعلمين  �إبقاء  �إلى  �لجائزة  فريق  من  �سعي  في  للفائزين 

�لمتميزين جزءً� من �لموؤ�س�سة وم�ساركتهم في عملية و�سع �آليات 

هد�ف.)ملحق رقم 5-3( تطبيق هذه �لأ

فا�ضل، معلماتنا الفا�ضالت، معلمينا الأ

نالو�  �لذين  �لمعلمين  خو�طر  من  جديدة  مجموعة  �أيديكم  بين 

من  وفيها   ،2007 للعام  بالجائزة  و�لفوز  �لم�ساركة  �سرف 

ومو�طن  قوته  بنقاط  منا  كاًل  ر  ُيذكِّ ما  و�ل�سفافية  �لم�سد�قية 

ومن  �لتعليم  بمهنة  �ل�سغف  من  يجعل  وما  عمله،  في  �لتطوير 

�لر�سالة  هذه  �أ�سحاب  كل  يجمع  ر�بطًا  �سو�ء  حد  على  همومها 

على �متد�د �لوطن.

على  منكم  كاًل  ي�سجع  ما  �لعدد  هذ�  ثنايا  في  تجدو�  �أن  ناأمل 

�لم�ساركة في فعاليات �لجائزة ومتابعتها، و�للحاق بركب �لتميز.

كلمة المدير التنفيذي للجائزة
لبنى طوقان

أسهم فائزونا 
في وضع آليات 
تطبيق أهداف 

الجائزة
لهذا العام

* * * * *
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سوزان عبد المجيد محمد السليم

المركز األول / فئة أولى

إنتصار محمود عقيل بني هاني

المركز األول / فئة ثانية

علي راجي عبد الرضاونة

المركز األول / فئة ثالثة

منال عبد الكريم إبراهيم الخياط

المركز األول / فئة رابعة

مصطفى صالح مصطفى منصور

المركز األول / فئة خامسة

20
07

م 
عا

و 
ئز

فا
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20
07

م 
عا

و 
ئز

فا

علي نايل عبد الرحمن الشوفيين

المركز الثاني / فئة ثالثة

غيداء صالح سالم الكركي

المركز الثاني / فئة ثانية

سناء يوسف أحمد حمادنة

المركز الثاني / فئة أولى

رغدا زكريا محمد عواودة

المركز الثاني / فئة أولى

بسمة فوزي جبر معمر

المركز الثاني / فئة أولى

ريما موسى مشحن أبو كركي

المركز الثاني / فئة ثانية
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صالح سليمان عيسى خريسات

المركز الثاني / فئة ثالثة

20
07

م 
عا

و 
ئز

فا ميسون راسم رشيد كمال

المركز الثاني / فئة رابعة

ربا محمد عيد سالمة

المركز الثاني / فئة رابعة

فاطمة حلمي إبراهيم نعمان

المركز الثاني / فئة خامسة

كفاية محمد عيسى خميس

المركز الثالث / فئة أولى

رابعة عطية محمود كريشان

المركز الثالث / فئة أولى
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عبدالله سالمة علي العودات

المركز الثالث / فئة رابعة

فوزية حسن عبد ربه المصري

المركز الثالث / فئة رابعة

20
07

م 
عا

و 
ئز

فا
سميرة إبراهيم مرعي الفريحات

المركز الثالث / فئة ثالثة

منال عبد العفو محمد القرطة

المركز الثالث / فئة ثالثة

عزية محمد علي عوض

المركز الثالث / فئة ثانية

ماجدة عبد الكريم عبيد أبو صوانة

المركز الثالث / فئة ثانية
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نعمة أحمد محمد العبسي

المركز الثالث / فئة أولى

عصمت محمود عبد الرزاق العمور

المركز الثاني / فئة ثانية

فدوى عواد حمد السنيد

المركز الثاني / فئة ثانية

بسيمة يوسف أحمد عبيدات

المركز الثالث / فئة ثانية

لميا محمد محمود الزعبي

المركز الثاني / فئة ثالثة

هيا رضيان سحيمان الزبن

المركز الثالث / فئة ثالثة

20
07

م 
عا

و 
ئز

فا
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المتميــز  للمعلم  العبداهلل  رانيا  الملكة  جائزة   .1

لعام 2008

وذلك  �لعام  لهذ�  �لتر�سيح  طلب  على  مر�جعة  �إجر�ء  تم   •
بناء على �لتغذية �لر�جعة من �لمعلمين في �لميد�ن، بحيث 

وبالتالي  �لتر�سيح  كتيب  في  �لو�ردة  �لتعليمات  تب�سيط  يتم 

خبر�ته  عر�س  من  وتمكينه  للمعايير،  �لمعلم  فهم  ت�سهيل 

�لتي  �لر�جعة  �لتغذية  توظيف  تم  كذلك  و��سحة.  ب�سورة 

عام  مقيمي  فريق  قبل  من  �لجائزة  فريق  عليها  ح�سل 

قو�عد  على  و�لتطوير  �لت�سحيح  قو�عد  مر�جعة  في   2007

منذ  �لجائزة  �عتمدته  �لذي   "Rubric "روبريك  �لتقييم 

�لعام �لما�سي في تقييم �لطلبات، حيث يهدف هذ� �لتطوير 

�إلى تعزيز �سبل �ل�ستفادة من تطبيق هذ� �لنظام للح�سول 

على نتائج دقيقة للعام �لحالي وليتنا�سب مع �لمعايير ب�سكل 

�أف�سل.

�حتياجات  مر�عاة  على  �لجائزة  حر�س  من  �نطالقًا   •
�لمعلمات و�لمعلمين، تّمت مر�جعة �لخطة �لزمنية للجائزة 

بدًل  ول  �لأ ت�سرين  �سهر  في  �لميد�نية  �لزيار�ت  تبد�أ  بحيث 

كافيًا  وقتًا  �لمر�سحين  �لمعلمين  منح  بهدف  �أيلول،  من 

�سيقام  بينما  �لجديد،  �لدر��سي  �لعام  بدء  بعد  لال�ستعد�د 

حفل تكريم �لفائزين في �سهر ت�سرين �لثاني.

رانيا  الملكة  لجائزة  الثالثة  الدورة  انطالقة   1-1

العبد اهلل للمعلم المتميز

ربعاء  �لأ يوم  �لمعظمة  �لعبد�هلل  ر�نيا  �لملكة  جاللة  تف�سلت 

بمختلف  �لتربويين  بدور  و�إيمانًا  ومفكر،  منتج  مجتمع  بناء  في  و�لتعليم  �لتربية  همية  لأ �إدر�كًا 

جيال، �نطلقت جمعية  �لتميز و�لتو��سل و�لتاأثير على طريقة تفكير �لأ مو�قعهم في تر�سيخ مبادئ 

جائزة �لملكة ر�نيا �لعبد�هلل للتميز �لتربوي في عام 2005 بمبادرة ملكية �سامية، �سعيًا لتحقيق روؤية 

تحفيز  �إلى  ت�سعى  و��سحة  ور�سالة  �لمعرفة،  و�إنتاج  بد�ع  و�لإ �لتمّيز  تجّذر  تربوية  بيئة  �إيجاد  في  تتمثل 

�لمتميزين و�لمبدعين وتقديرهم في �لقطاع �لتربوي ون�سر ق�س�س نجاحهم.

هد�ف و�لغايات �ل�سامية �لتي ت�سب في م�سلحة جميع عنا�سر  وت�سعى �لجمعية �إلى تحقيق عدد من �لأ

على  قبال  �لإ لت�سجيع  �لتعليم؛  لمهنة  �لمجتمع  تقدير  زيادة  �لغايات:  هذه  وتت�سمن  �لتربوية،  �لعملية 

مهنة �لتعليم ورفع �لروح �لمعنوية للمعلمين، و�لم�ساهمة في تطوير �لتعليم؛ لتخريج طالب منتجين 

�لمتميزة �عتمادً�  �لتربوية  �لبيئة  ومفكرين ومنتمين لمجتمعهم، و�ختيار وتقدير جميع عنا�سر 

نماذج مميزة لجميع عنا�سر  وتقديم  �لفهم،  و�سهلة  و�سفافة  على معايير مو�سوعية وعلمية 

�لبيئة �لتربوية لم�ساعدتهم في �سعيهم؛ لتحقيق �لتميز و�لتطور �لد�ئمين.

وجمعية جائزة �لملكة ر�نيا �لعبد�هلل للتميز �لتربوي هي جمعية م�ستقلة م�سّجلة في 

ردن، تقوم عليها هيئة �أمناء برئا�سة جاللة �لملكة ر�نيا  وز�رة �لتنمية �لجتماعية في �لأ

�لعبد�هلل �لمعظمة.

جائزة الملكة رانيا العبد الله
للمعلم المتميز لعام 2008

1�



rKF*« W�UÝ—

ول | �أيلول 2008 رسالة املعلم | �لـمجلد 47 �لعدد �لأ

�لمو�فق للثالث و�لع�سرين من ني�سان �لما�سي بزيارة ثانوية دير 

�إعالن  بمثابة  لتكون  �لكورة،  لو�ء  للبنات في  �ل�ساملة  �سعيد  �أبي 

لنطالقة دورة �لعام 2008 لجائزة �لملكة ر�نيا �لعبد�هلل للمعلم 

جاللتها  دعم  على  تاأكيدً�  �لزيارة  هذه  جاءت  حيث  �لمتميز، 

لتحفيزهم  �سة  �لمخ�سّ وللجائزة  ب�سكل عام  للمعلمين  �لمبا�سر 

للتمّيز ب�سورة خا�سة. )ملحق رقم 4-3(.

1-2 مرحلة الزيارات الميدانية والتر�ضيح للجائزة

�لثالثة  للدورة  �لميد�نية  �لزيار�ت  بد�أت   •
لجائزة �لملكة ر�نيا �لعبد�هلل للمعلم �لمتميز 

ول من  في �لثاني من �سباط و��ستمرت حتى �لأ

�آذ�ر لعام 2008، حيث ت�سمنت زيار�ت فريق 

تعريفية  ور�سات  عقد  �لميد�ن  �إلى  �لجائزة 

وتقديم  �لمد�ر�س،  مدر�ء  جميع  مع  ولقاء�ت 

�لدعم للمعلمين �لر�غبين في تر�سيح �أنف�سهم 

في �لفترة ما بين �لثامن ع�سر من �آذ�ر وحتى 

يغطي  بما  مو�قعهم  في  ني�سان  من  �لثالثين 

مديريات �لمملكة كافة.

للعام  للجائزة  �لتر�سيح  مرحلة  ��ستمرت   •
وبلغ عدد  و2008/4/30  بين 1/3  ما  �لحالي 

طلبات �لتر�سيح لهذ� �لعام 1190 طلب تر�سيح 

و�لتعليم  �لتربية  مديريات  جميع  من  م�ستلمة 

ن�سبة %2.5  ي�سكل  ما  وهو   ،37 �لبالغ عددها 

من عدد �لمعلمين �لموؤّهلين للتر�سيح في �لمملكة �لذين يقدر 

عددهم بحو�لي 48500 معلم ومعلمة. وهذه �لن�سبة �لم�سّرفة 

تحققه جو�ئز  ما  ت�ساهي  تز�ل  ل  �لتو�لي  على  �لثالث  للعام 

عالمية عريقة تتر�وح ن�سبة �لم�ساركة بين �لمعلمين �لموؤهلين 

فيها ما بين 1-3%. )ملحق رقم 3-2 و6-3(

1-3 مرحلة التقييم

�لكتابي للطلبات  �لتقييم  ول من حزير�ن عملية  بد�أت في �لأ  •
�لموؤهلة، حيث تم توظيف �لتغذية �لر�جعة �لتي ح�سل عليها 

فريق �لجائزة من قبل فريق مقيمي �لعام �لما�سي ومن تقارير 

قو�عد  على  �لتطوير  في  �لميد�ن  في  �لم�ساركين  �لمعلمين 

منذ  �لجائزة  �عتمدته  �لذي   "Rubric "روبريك  �لتقييم 

له  تطبيق  �أول  يعد  فيما  �لطلبات،  تقييم  في  �لما�سي  �لعام 

على م�ستوى �لمملكة، حيث تم ذلك بعد ور�سات عمل ��ستمرت 

على مدى �أربعة �أيام وُدعي �إليها مقيمو �لجائزة للعام 2007 

وح�سرها �أع�ساء �للجنة �لفنية. 

1-4 اإعالن الفائزين وحفل التكريم

يقام في �سهر ت�سرين �لثاني �لمقبل في ختام �لدورة �لحالية   •
�لذي  �لفائزين  لتكريم  �لختامي  �لحفل  للجائزة 

ر�نيا  �لملكة  جاللة  ورعاية  بح�سور  �سنويًا  يقام 

و�سهاد�ت  �لجو�ئز  فيه  وتوزع  �لمعظمة،  �لعبد�هلل 

�لتقدير على �لمعلمات و�لمعلمين �لمتميزين حيث 

ينالون �سرف تكريم جاللة �لملكة �سخ�سيًا.

رانيا  الملكة  جائزة  جمعية  جديد   .2

العبداهلل للتميز التربوي لعام 2008

تفتخر �لجمعية بالتعاون مع موؤ�ّس�سات ذ�ت   •
وفنية،  ��ست�سارية  خبر�ت  ذ�ت  وجهات  عالقة 

وت�سم موؤ�س�سات حكومية وموؤ�س�سات قطاع خا�س 

و�أخرى غير ربحية، وهيئات دبلوما�سية وموؤ�س�سات 

مكتب  �إلى  �إ�سافة  �أردنية،  وجامعات  �إعالمية 

جاللة �لملكة ر�نيا �لعبد�هلل. 

برنامج  في  تتمثل  �ل�سر�كات  هذه  �أحدُث   •
به  ردنية  �لأ ذ�عة  �لإ ت  خ�سّ جديد  �إذ�عي 

لما  �لفاعلة  �لحقيقية  لل�سر�كة  مثاًل  يج�ّسد  فيما  �لجائزة، 

فيه من �إنجاح لهذه �لمبادرة �لملكية �ل�سامية، �إذ تاأتي هذه 

ردنية لدعم م�سيرة �لجائزة.  ذ�عة �لأ �ل�سر�كة بمبادرة من �لإ

�إم  �إف  عمان  ر�ديو  �أثير  عبر  يبث  �لذي  �لبرنامج  ويت�سمن 

)على تردد�ت: 99 وMHZ 88 عمان و�إقليم �لو�سط؛ 95.8 

و95.4 �إقليم �ل�سمال؛ 105.6 �لعقبة؛ 90.8 �لطفيلة؛ و105 

غو�ر �لو�سطى( �سهاد�ت من �لمعلمين �لفائزين بالجائزة  �لأ

في �ل�سنو�ت �ل�سابقة، بحيث يو�سحون �أ�سباب تميزهم �لتي 

��ستحقو� عليها �لفوز بالجائزة ومو�قع �لتنمية �لذ�تية �لتي 

�لجائزة  �أثر  جانب  �إلى  �لتميز،  �إلى  للو�سول  عليها  عملو� 

على  وذلك  مجتمعهم.  مع  وتو��سلهم  �لتربوي  �أد�ئهم  على 

�أخرى  ومحاور  �أفكارً�  للبرنامج  �لمقبلة  �ل�سنو�ت  تتناول  �أن 

تفتخر 
الجمعية 

بالتعاون مع 
مؤسسات ذات 
عالقة وجهات 
ذات خبرات 
استشارية 

وفنية وتضم 
مؤسسات 
حكومية 
ومؤسسات 
قطاع خاص
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�لتي  و�لمر�حل  و�لم�ستجد�ت  �لجائزة  �أخبار  ��ستعر��س  مثل 

�آخر  على  �ّطالع  على  �لمعلمين  �إبقاء  �إلى  �إ�سافة  بها،  تمر 

�إنجاز�تها و�أهد�فها �لم�ستقبلية. كذلك �سيت�سمن �لبرنامج 

ودوليين  و�إقليميين  محليين  �سيوف  مع  مقابالت  م�ستقباًل 

بهدف �إلقاء �ل�سوء على �آخر �لو�سائل و�لممار�سات �لتعليمية 

�لمختلفة وطرح مفاهيم جديدة للتعليم. )ملحق رقم 3-3(

�أهد�ف  تطبيق  �آليات  و�سع  في  �لجائزة  فائزو  �ساهم   •
�لجائزة لعام 2008، حيث عقد �جتماع في بد�ية �لعام �سّم 

�لفائزين بالجائزة في عامي 2006 و2007 حيث جرى للمرة 

للفائزين  �ستر�تيجية  �لإ �لجائزة  �أهد�ف  ��ستعر��س  ولى  �لأ

�لمتميزين  �لمعلمين  �إبقاء  �إلى  �لجائزة  �سعي من فريق  في 

جزءً� من �لموؤ�س�سة وم�ساركتهم في عملية و�سع �آليات تطبيق 

هد�ف. )ملحق رقم 5-3( هذه �لأ

في  �لعمل  من  �سنو�ت  ثالث  بعد  �لمتميز:  �لمدير  جائزة   •
�لميد�ن ور�سد ردود �أفعال �لمعلمين و�لتربويين وتطّلعاتهم 

�إلى  �لمتميز"  "�لمعلم  جائزة  و�سول  وبعد  �لجائزة،  نحو 

حالة من �لن�سوج بما ي�سمح بالتو�ّسع بهذه �لتجربة �لر�ئدة 

و�لتوجه �إلى فئات �أخرى، تنطلق في عام 2009 جائزة �لملكة 

مدر�ء  دور  باأهمية  �إيمانًا  �لمتميز،  للمدير  �لعبد�هلل  ر�نيا 

�لمد�ر�س كقياديين و�إد�ريين في توجيه وت�سجيعهم �لمعلمين 

ينعك�س  بما  و�لرتقاء،  للم�ساركة  �لالزم  �لدعم  و�إعطائهم 

ف�سل بين  حد�ث تحّول نحو �لأ �إيجابيًا على �لبيئة �لتربوية لإ

جميع عنا�سرها. )ملحق رقم 7-3(.

دور جمعية جائزة الملكة رانيا العبداهلل للتميز   .3

التربوي في الم�ضاهمة في تح�ضين جودة التعليم

تتجاوز جمعية جائزة �لملكة ر�نيا �لعبد�هلل للتميز �لتربوي   •
كل �لحدود في م�سيرتها نحو تحقيق مهمتها في �لم�ساهمة 

بو�سع  بدءً�  وذلك  �لمملكة،  في  �لتعليم  جودة  تح�سين  في 

ون�سر معايير �لتميز �لتي ت�سل �إلى كل معلم م�سارك ومعلمة 

�إلى  و�لو�سول  �لذ�تي  للتطوير  لديهم  حافز  وخلق  م�ساركة، 

�لتميز، ون�سر نجاحات �لمعلمين �لمتميزين من خالل و�سائل 

للفائزين  �لمهنية  �لتنمية  فر�س  وتوفير  �لمختلفة،  �لإعالم 

�ساملة  معلومات  قاعدة  توفير  �إلى  و�سوًل  وعالميًا،  محليًا 

للباحثين و�لد�ر�سين وطالب �لدر��سات �لعليا.

* * * * *
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المقدمة

اإعداد: با�ضمة دروي�ش - مها ال�ضخ�ضير - ب�ضمة معمر

و�لع�سرين  �لحادي  �لقرن  عتبة  على  �ليوم  نقف  �أن  �أجمل  ما 

ونحن نرى جيال عظيما باتت تتفتح بر�عمه؛ لي�ساهد ما �آلت �إليه 

�لحركة �لعلمية و�لنه�سة �لتعليمية من تقدم لم ي�سهد له مثيل من 

قبل! فقد بتنا ن�سمع بثورة �لت�سالت في كل مكان حولنا، و�أ�سبح 

وعلى  قليلة،  �سويعات  في  باأرجائها  تنتقل  �سغيرة  قرية  �لعالم 

و�لتعليم  �لعلم  تدعم  جديد  نوع  من  ثورة  ن�سهد  خرى  �لأ �ل�سفة 

باإطالق  مملكتنا  في  �لها�سمية  �لقيادة  تبنتها 

جائزة �لمعلم �لمتميز.

وها نحن نطل عليكم من جديد بباقة من �لمعلمين 

�لثاني،  عامها  في  �لجائزة  ند�ء  لبو�  �لذين 

�لمتميز(  )�لمعلم  بلقب  �لفوز  بجد�رة  و��ستحقو� 

�لتربية  وز�رة  لنا  خ�س�ست  فقد  وكعادتها، 

�لمعلم؛  ر�سالة  من  �لعدد  هذ�  م�سكورة  و�لتعليم 

تجاربهم،  خال�سة  �لمعلمون  �أولئك  فيها  ليخط 

فيكونو�  عليهم؛  �لجائزة  و�أثر  تميزهم،  ومو�طن 

نجوما يحتذى بهم.

عد�د قد ��ستمتعنا، ونحن نعد هذه �لمادة بالتعرف  ونحن لجنة �لإ

من  و�أذهانهم  �أفئدتهم  في  يدور  وما  �لمعلمين،  زمالئنا  �إلى 

م�ساعر و�أفكار وروؤى للم�ستقبل تحفزهم وتدفعنا للتاأمل، ولمزيد 

من �لعطاء و�لعمل.

�هلل  �لعبد  ر�نيا  �لملكة  )جائزة  �لثرية  �لتجربة  هذه  خو�س  �إن 

للتميز �لتربوي( علَّمنا، بل و�أكد فينا ف�سيلة محا�سبة �لذ�ت بكل 

يح�سها  وعندها  لديه،  �لتميز  مو�طن  منا  كل  ليتعرف  �سفافية، 

خرون من حولنا ويقدرونها. �لآ

�إن رحلة �لتميز رحلة ممتدة طو�ل �لحياة، يحاول 

فيها �لفرد �أن يكت�سف كنوز� في د�خله، فيدرك دوره 

�لمتفرد فيها، ليعي�س في هذ� �لعالم من�سجما مع 

بال�سدق  �لم�سبح بحمد �هلل، ومتزود�  �لكون  هذ� 

يمان، وقادر� على تلم�س مو�هب من  ومت�سلحا بالإ

حوله ومعينا لهم على �سقلها وتوجيهها بما يحقق 

�لنفع له ولمجتمعه.

وتكاد تلمح بين �ل�سطور �لمعلم بين طالبه يكتب �أو 

ير�سم �أو ي�سمم عبارة.. )�عرف نف�سك... ثق بقدر�تك(.

ذلك �لمعلم �لمتميز �لذي يعي ر�سالته وياأخذ باأيدي طالبه نحو 

بد�ع... طريق �لإ

رحلة التميز رحلة 
ممتدة طوال 
الحياة.. يحاول 
فيها المعلم 

اكتشاف الكنوز 
في داخله
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زمالئنا  من  �لطيب  �ل�سرب  هذ�  مع  �لرحلة  هذه  نعي�ُس  دعونا 

في محطات  نتوقف معهم  و�لمعرفة،  �لعلم  �سماء  في  �لمحلقين 

نتعرف من خاللها على مو�طن �لتميز لديهم ون�ساركهم تاأمالتهم 

وتطلعاتهم، ونن�ست لهم وهم يحدثوننا عن �أثر �لجائزة فيهم، 

ونرقبهم عن كثب وهم �سعد�ء بن�سر نجاحاتهم، ونتزود بما يبث 

�سئلة  مل ببناء جيل و�عد متطلع لغد م�سرق من خالل �لأ فينا �لأ

تية �لتي تم �عتمادها:  �لآ

مور �لتي ترغبك في �ل�ستمر�ر  �أهم �لأ ما هي  ول:  ال�ضوؤال الأ

في مهنة �لتدري�س ؟

ترجم  للتميز،  �ل�سخ�سي  مفهومك  �سمن  �ل�ضوؤال الثاني: 

تميزك �إلى �إجر�ء�ت محددة خا�سة بك.

ما �أبرز نقاط �لقوة و�ل�سعف �لخا�سة بك؟ ال�ضوؤال الثالث: 

من  لال�ستفادة  للزمالء  تقدم  �أن  يمكن  ماذ�  ال�ضوؤال الرابع: 

تجربتك �لخا�سة في �لجائزة؟

�أثر �لجائزة عليك؟ ال�ضوؤال الخام�ش: 

ول يفوتنا �أن نتوجه بال�سكر �لجزيل ل�ساحبة �لجاللة �لها�سمية 

ولى في  �لملكة ر�نيا �لعبد �هلل على رعايتها لنا، وهي قدوتنا �لأ

على  �لمبادر�ت  �ساحبة  وهي  ل  كيف  بد�ع،  و�لإ �لتميز  طريق 

�لم�ستويين �لمحلي و�لعالمي �لتي �أعادت للمعلم مكانته، ون�سكر 

فريق �لجائزة �لذي يت�سف بالتعاون وروعة �لتعامل مع �لجميع، 

�لمكان  عن  �لنظر  بغ�س  وجد،  �أينما  �لتميز  عن  �لبحث  وحب 

و�لزمان، و�لذي حر�س على دو�م �لتو��سل مع �لفائزين.

* * * * *
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نبياء و�لر�سل وذ�ت  نها هي مهنة �لأ ج1( �أع�سق مهنتي كمعلمة لأ

�لمتعلمين  �إر�ساد  �لمعلم  على  ولى  �لأ �لم�سوؤولية  و�إن  قد��سة، 

على  و�لق�ساء  �لعلم،  لن�سر  �لهادفة؛  �لكريمة  للحياة  و�إعد�دهم 

�إطار  في  و�لمهار�ت  بالمعلومات  تزويدهم  خالل  من  �لجهل 

ووجد�نية،  معرفية  تغير�ت  �إحد�ث  على  قادر  تعاوني  �جتماعي 

�أتخيل نف�سي د�ئمًا  للمتعلم. ولذ�  �لمتكامل  �ل�سامل  �لنمو  تحقق 

مان. باأنني ربان �أقود �سفينة �لجيل �لمتعلم �إلى بر �لأ

مور �لتي �ساعدتني في تميزي: ج2( من �لأ

هي  �لتي  �لمهنة  باأخالقيات  �ل�سديد  �لتز�مي 

عملي  �أن  �عتبر  و�أنا  �سلوكي،  على  �لرقيب  بمثابة 

�أنني في مجال تخ�س�سي ل�ست �سوى  عبادة، كما 

طالبة علم وباحثة عن �لحقيقة.

على  تقوم  وبطلبتي  بطالبي  �لمميزة  عالقاتي 

لخ�سائ�سهم  �ل�سديد  وفهمي  مومة،  �لأ عالقة 

طفال �لذين لديهم �سعوبات  �لنف�سية، ومعالجة �لأ

�لن�ساطات  في  و�إ�سر�كهم  �لمدر�سة،  في  �أو  �ل�سف  د�خل  تعلم 

ذ�عة �لمدر�سية و�لحركة �لك�سفية(، وعالقتي  �لال�سفية مثل )�لإ

�لمميزة بزميالتي و�إد�رة �لمدر�سة وم�ساندتها في و�سع �لخطط 

�لمحلي  �لمجتمع  ومع  ف�سل،  لالأ بها  و�لنهو�س  �لمدر�سة  لتطوير 

مور. و�أولياء �لأ

لقد حر�ست على توفير بيئة �سفية �آمنة غنية من خالل �لتخطيط 

�لدقيق �لم�سبق لعملي وو�سع �لخطط �لعالجية و�لتوثيق �لم�ستمر 

�لحديثة  �لتدري�س  �إ�ستر�تجيات  و��ستخد�م  به،  �أقوم  ما  لكل 

بكثرة،  �لمحو�سبة  و�لمو�د  �لتكنولوجيا  توظيف  على  تعتمد  �لتي 

على  وحر�سي  �لق�س�سي  �سلوب  و�لأ �لدمى  م�سرح  و��ستخد�م 

�إلى  ونقله  تخ�س�سي  مجال  في  جديد  هو  ما  كل  على  �لطالع 

د�خل �لغرفة �ل�سفية.

مور �لتي �أ�سعر باأنها بحاجة �إلى تح�سين �أكثر هي: ج3( �لأ

على  وتحفيزهم  طلبتي،  لدى  و�لبتكار  بد�ع  �لإ روح  تنمية   •
�لتعلم  مهارة  �إك�سابهم  خالل  من  م�ستمرة  ب�سورة  ذلك 

�لذ�تي.

�لفر�سة  و�إتاحة  متنوعة  و�أن�سطة  م�سابقات  في  �إ�سر�كهم   •
وعمل  م�ستمرة،  ب�سورة  �لحا�سوب  ل�ستخد�م 

)�لكتابية  عمالهم  لأ وم�ستمرة  دورية  معار�س 

و�لفنية( وعقد دور�ت عن �لتوعية �لمرورية.

تفعيل دور �لبحث �لإجر�ئي في �لتو�سل �إلى   •
حلول للم�سكالت �لتي ت�سادفني.

مور في �لتخطيط �ليومي  �إ�سر�ك �أولياء �لأ  •
�سبوعي للن�ساطات �لال�سفية. و�ل�سنوي و�لأ

عقد ور�سات تدريبية لزميالتي في مدر�ستي   •
هو  ما  كل  حول  با�ستمر�ر  �لمجاورة  و�لمد�ر�س 

حديث في �أ�ساليب و�إ�ستر�تيجيات �لتدري�س.

�لدكتور�ه. درجة  على  للح�سول  �لجامعية  �لدر��سة  �إكمال   •
 

ج4( �لقتر�حات �لتي �أقدمها لزمالئي هي:

در��سة طلب �لتر�سيح بدقة �سديدة جدً� و�للتز�م بالتعليمات   •
وعند  للمعايير.  و�لو��سح  �لعميق  و�لفهم  فيه،  �لموجودة 

جابة عن �لمعايير يجب �أن يعبر �لمعلم في كل معيار عن  �لإ

�سخ�سيته وينقل �أفكاره و�إبد�عاته. 

و�لمو�سوعية  بال�سدق  تتميز  �لجائزة  باأن  �لكامل  يمان  �لإ  •
�أم �لكتابية  عمال  �لعالية جدً� �سو�ء في تقييم �لأ و�ل�سفافية 

�سا�سية �لمختلطة / مديرية بني كنانة المدر�ضة: �سما �لرو�سان �لأ

ولى.  الفئــــة: �لأ

ول   المركز: �لمركز �لأ

ال�ضهادة العلمية: ماج�ستير �إ�سر�ف تربوي.

عدد �ضنوات الخبرة في التدري�ش: 7 �سنو�ت حكومية و3 �سنو�ت في قطاع خا�س.

 عدد ن�ضاب الح�ض�ش: 27 ح�سة.

سوزان عبد المجيد محمد السليم 

أتخيل نفسي 
دائمًا بأنني 
ربان أقود 

سفينة الجيل 
المتعلم إلى

بر األمان
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�لزيارة �لميد�نية.

�سو�ء  �أعمال  من  به  يقوم  ما  لكل  و�لكامل  �ل�سامل  �لتوثيق   •
�أكان هذه �لتوثيق مكتوبًا �أم محو�سبًا �أم م�سورً�.

�لتدري�س. عملية  في  �لمعلومات  تكنولوجيا  توظيف   •
د�رية  �لإ توثيق �لعالقة �لجيدة مع �لمجتمع �لمحلي و�لهيئة   •

و�لتدري�سية.

�لطلبة. مع  �لد�ئمة  �لح�سنة  و�لقدوة  �لجيدة  �لعالقة   •
�للتحاق  طريق  عن  لنف�سه  �لم�ستمر  �لمهني  �لتطوير   •
بالدور�ت، وكذلك �لطالع على كل ما هو جديد في عملية 

�لتدري�س.

ج5( وللجائزة �أثٌر و��سح فّي، �إذ:

بها. تم�سكًا  �أكثر  �أ�سبحت  لذ�  لمهنتي،  وحبي  ع�سقي  ز�د   •
ز�دت �لثقة بي من قبل مديرتي وزميالتي وكذلك �لمجتمع   •

�لمحلي.

بنف�سي. ثقتي  ز�دت   •
�بنتي. �لخ�سو�س  وجه  وعلى  فّي  عائلتي  فخر  ز�د   •

ومد�ر�س  مدر�ستي  في  �لمرجعي  �لمعلم  بمثابة  �أ�سبحت   •
�للو�ء.

�أتعرف على نقاط �ل�سعف �لموجودة لدّي ومحاولة  جعلتني   •
معالجتها.

�لخارجي. للعالم  م�سموعًا  �سوتي  �أ�سبح   •
�لعمل  وور�س  �لدولية  �لموؤتمر�ت  في  م�ساركتي  ز�دت   •

كاديمية و�لمهنية. و�لن�ساطات �لأ

و�لتكريم  و�لجميل  �لر�ئع  �لمعنوي  �لتقدير  بها  ��ستحققت   •
من قبل جاللة �لملكة ر�نيا �لعبد �هلل.

ج6( ولطلبتي �آر�ء في تميزي �ألخ�سها:

�ل�سف  د�خل  في  �سوز�ن  م�س  لوجود  و�سفنا  مدر�ستنا  نحب 

�لتي  م  �لأ بل  فح�سب،  معلمتنا  لي�ست  �أنها  ن�سعر  ننا  لأ و�لمدر�سة 

�حت�سنتنا في بد�ية �لعام �لدر��سي، وعملت على ك�سر �لخوف من 

�لمدر�سة، فقد عاملتنا برفق وحنان وحب "وطولة" بال، ونقدر لها 

مجهودها طو�ل �لعام �لدر��سي في تعليمنا �لقر�ءة �لجيدة، ولن 

نن�سى تحفيزها لنا لقر�ءة �لق�س�س �لم�سورة �لتي كان لها �أثر في 

تعليمنا �لقر�ءة ب�سورة �سريعة ومميزة، ون�سكرها �أي�سا على طريقة 

�إعطاء �لحروف في مادة �للغة �لعربية من ناحية قر�ءة �لحرف، �أو 

من ناحية �لكتابة، فقد �أك�سبتنا موهبة �لخط �لجميل،و�إعطاء مادة 

�لريا�سيات ب�سورة ق�س�سية جميلة وم�سوقة.

لذ� نقول ب�سوت و�حد �إنها فعال معلمة متميزة.

خير  محمد   - �لثاني(  )�ل�سف  �لرو�سان  �أمجد  نادين  �لطلبة: 

قا�سم محافظة )�ل�سف �لثاني( - نجاة �أمجد �لرو�سان )�ل�سف 

�لر�بع( - روؤى جميل �لرو�سان )�ل�سف �لر�بع( - �سليمان �سفيق 

�لرفاعي  �أمين  عمر  �أيمن  محمد   - �لثاني(  )�ل�سف  عبيد�ت 

)�ل�سف �لثاني(.

* * * * *
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طفال هو �ل�سبب �لقوي �لذي دفعني  ج1( حبي لالأ

�لتعليم،  مهنة  في  �ستمر�ر  ولالإ معهم  للتعامل 

رجال  هم  �ليوم  �أطفال  باأن  �لقوي  و�إيماني 

�لم�ستقبل ودرعه �لقوي. 

�لتربوي  للتميز  ر�نيا  �لملكة  بجائزة  ففوزي  ج2( 

و�لمثابرة  �لتعليم  بم�سيرة  �ل�ستمر�ر  �إلى  دفعني 

معنوياتي  من  رفعت  حيث  �لتحديات،  �أمام 

كمعلمة  بي  �لمحلي  �لمجتمع  ثقة  من  وز�دت 

طفال، ودفعتني لتطوير نف�سي �أكاديميا  لريا�س �لأ

ومهنيا.

�لجائزة  تقييم  قبل  �لور�ء  �إلى  عدت  فلو  ج3( 

مور �لتالية: لح�سنت في �لأ

توثيق كل ما له عالقة بانجاز�تي، وو�سع خطة للتطوير �لذ�تي، 

�سوئها،  على  تطويرية  خطة  وبناء  �لطلبة  بملفات  و�لحتفاظ 

ن�سطة و�لم�سابقات على �لرغم من  وزيادة من تفعيل طلبتي في �لأ

�سغر �سنهم. 

ج4( فاأما �أهم مقترحاتي �لتي يمكن تقديمها للزمالء لال�ستفادة 

ما  كل  توثيق  فهو  بالجائزة،  بالم�ساركة  �لخا�سة  تجربتي  من 

وعلى  �لتعلمية،  �لتعليمية  للعملية  مهمًا  ترونه 

مور على �أو�ساع �أطفالهم  �لمعلمة �إطالع �أولياء �لأ

على  و�لحر�س  كاديمي  �لأ وم�ستو�هم  �ل�سلوكية 

من  �لمحلي  �لمجتمع  ودعم  �سلوكهم،  تعديل 

عمال �لتطوعية.  ن�سطة �لد�عمة و�لأ خالل �لأ

لريا�س  كمعلمة  فّي  �لجائزة  �أثر  ومن  ج5( 

كما  ل�سخ�سي،  �لمجتمع  تقدير  زيادة  طفال  �لأ

في مجال  �لمعلمات  من  للكثير  �أ�سبحت مرجعًا 

تخ�س�سي، ورفعت من روحي �لمعنوية، و�أتاحت 

وور�سات  �لموؤتمر�ت  بع�س  في  �لم�ساركة  لي 

�لتنمية �لمهنية �لم�ستد�مة. 

سناء يوسف أحمد حمادنة

الجائزة
دفعتني إلى 

االستمرار بمسيرة 
التعليم والمثابرة 
أمام التحديات، 
حيث رفعت 

من معنوياتي 
وزادت من ثقة 

المجتمع
المحلي بي

�سا�سية �لمختلطة / مديرية بني كنانة المدر�ضة: عقربا �لأ

ولى الفئة: �لأ

المركز: �لثاني 

ال�ضهادة العلمية: بكالوريو�س معلم �سف

عدد �ضنوات الخبرة في التدري�ش: 7 �سنو�ت 

عدد ن�ضاب الح�ض�ش: 26 ح�سة 

* * * * *
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فيه  دخلت  �لذي  �ليوم  ذلك  �أذكر  زلت  ما  ج1( 

ول ول �أن�سى كيف  �لمدر�سة كطالبة في �ل�سف �لأ

�لمدللة.  كطفلتها  وعاملتني  معلمتي  ��ستقبلتني 

�ل�سف  �إلى  يوميا  �أدخل  عندما  كمعلمة  ن  �لآ و�أنا 

مع  تعاملي  عند  �لموقف  ذلك  ي�ستح�سرني 

�لطالبات، و�أنا �أحر�س على غر�س قيم �لمو�طنة 

خالق  �لأ وتعليمهن  طالباتي  نفو�س  في  �ل�سالحة 

�لحميدة، وبث روح �لت�سامح وحب �لتعلم.

نابع  �لتعليمية  ر�سالتي  �أد�ء  في  تميزي  �إن  ج2( 

من:

�أوًل. �لتعليم  مهنة  حب   •
نظمة  بالأ و�لتقيد  �لعمل  بمو�عيد  �للتز�م   •

و�لتعليمات.

در��سي  يوم  �أول  من  به  �أقوم  ما  لكل  �لم�سبق  �لتخطيط   •
وحتى �آخر يوم في �ل�سنة �لدر��سية.

مهنتي. مجال  في  جديد  هو  ما  كل  متابعة   •
بالدور�ت  �للتحاق  خالل  من  مهار�تي  تنمية  على  �لحر�س   •

وتوظيف تكنولوجيا �لمعلومات.

و�لفروق  حجمها،  كان  مهما  �لطلبة  باإبد�عات  �لهتمام   •
�لفردية بين �لطالبات، وتطبيقات �لعمل �لجماعي. 

للتعامل  �لمريح  �لجو  و�إيجاد  �لمعلمات  بين  �لعالقة  توطيد   •
للنهو�س  معهن  و�لتعاون  �لم�ساعدة  تقديم  خالل  من 

بالمدر�سة.

هدفها  مور  �لأ و�أولياء  �لمحلي  �لمجتمع  مع  عالقات  بناء   •
ول �إثر�ء �لعملية �لتعليمية �لتعلمية. �لأ

رغدا زكريا محمد عواودة

�سا�سية للبنات /لو�ء �لكورة �سرفية �لأ المدر�ضة: �لأ

ولى الفئة: �لأ

المركز: �لثاني 

ال�ضهادة العلمية: بكالوريو�س تربية وعلم نف�س

عدد �ضنوات الخبرة في التدري�ش: 5 �سنو�ت 

عدد ن�ضاب الح�ض�ش: 28 ح�سة 

تلبي  وثرية  �آمنة  تعليمية  بيئة  �إيجاد   •
وتوظف  بديلة  م�سادر  وتوفر  �لطالبات  حاجات 

�لتكنولوجيا على نحو فعال. 

ج3( وكلما تاأملت �لتجربة �لتي مررت بها �أ�سعر 

قمت  لو  تمنيت  �لتي  �لنقاط  بع�س  هناك  �أن 

بتح�سينها:

�لهتمام باأن�سطة حل �لم�سكالت و�لتفكير   *

�لناقد على نحو �أو�سع.

كتقدير  مور  �لأ ولياء  لأ �ل�سكر  كتب  تقديم   •
لجهودهم وتعاونهم.

ن�سطة  �لأ في  �لم�ساركة  د�ئرة  تو�سيع   •
و�لم�سابقات على م�ستوى �لمديرية. 

ج4( لذ� �أن�سح من يريد �أن ي�سل �إلى �لتميز �لتربوي بما ياأتي: 

حب �لعمل و�لإخال�س فيه.  

�لطالع على كل ما هو جديد في مجال تخ�س�سه وتوظيفه   

د�خل �لغرفة �ل�سفية وخارجها.

و�أعمال. وفعاليات  �أن�سطة  من  به  يقوم  ما  كل  توثيق   •
�إ�سر�ك �لمجتمع �لمحلي بفاعلية في �إثر�ء �لعملية �لتعليمية.  •

و�لهتمام  �لطلبة  مع  و�لوجد�نية  �سرية  �لأ �لم�ساركة   •
مكان. بم�ساعرهم و�إبد�عاتهم قدر �لإ

وخارجها. �لمدر�سة  د�خل  و�أن�سطة  دور�ت  عمل   •
�لنو�حي  جميع  في  �لطالب  �سخ�سية  �سقل  على  �لتركيز   •

�لعقلية و�لج�سمية و�لنف�سية.

�لهتمام بالن�ساطات �لال�سفية.  

االهتمام 
بإبداعات 

الطلبة مهما 
كان حجمها، 

والفروق الفردية 
بني الطالبات، 
وتطبيقات 

العمل اجلماعي
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ج5( للجائزة �أثر و��سح فّي من حيث:

وبعملي. بنف�سي  ثقتي  زيادة   •
مور. �لأ �أولياء  خ�س  وبالأ بي  �لمحلي  �لمجتمع  ثقة  زيادة   •

ولمعلماتها. للمدر�سة  �لطيبة  �ل�سمعة  زيادة   •
بد�ع. و�لإ نجاز  �لإ لمو��سلة  مام  لالأ وحّفزتني  دفعتني  �إنها   •

�سرة �لها�سمية وعلى ر�أ�سها  وفي �لنهاية �أتقدم بال�سكر �لكبير لالأ

�لعبد �هلل  ر�نيا  و�لملكة  �لملك عبد �هلل  �لجاللة  مولي �ساحب 

للمعلم  �أعاد  مما  ورعاية؛  �هتمام  من  �لقطاع  لهذ�  يبديانه  لما 

ثقته بنف�سه وهيبته في �لمجتمع.

* * * * *
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لهذه  حبي  من  ينبع  �لتعليم  في  ��ستمر�ري  ج1( 

حملها  يجب  �سامية  ر�سالة  �أعتبرها  �لتي  �لمهنة 

نها لي�ست نقل �لمعلومة للطالب فح�سب،  باأمانة؛ لأ

�أتبنى  �أنني  �إن�سان متكامل، وخا�سة  بل هي �سنع 

تعليم �لفتاة، و�أحر�س على �أن �أ�سنع منها �إن�سانَاً 

�لقر�ر،  و�تخاذ  و�لتعبير  �لتفكير  على  قادرً� 

على  قادرة  �إن�سانة  لتكون  مان،  �لأ لبر  و�إي�سالها 

�لندماج في مجتمعها.

ج2( ينبع تميزي في �أد�ء عملي من:

�لمحلية  �لبيئة  من  �لتعليمية  �لو�سائل  �إنتاج   •
و�إعد�د درو�س محو�سبة تتنا�سب مع قدر�ت �لطالبات.

و�إعد�د  و�لتقويم،  �لتدري�س  �أ�ساليب  ��ستخد�م  في  �لتنوع   •
�لعالجية  ن�سطة  و�لأ و�لجماعية،  �لفردية  �لعمل  �أور�ق 

ثر�ئية للطالبات �لموهوبات و�ل�سعيفات و�لمتو�سطات. و�لإ

�ل�سجالت  و�إعد�د  محو�سبة  نموذجية  ح�س�س  عمل   •
ختبار�ت وفقًا لجد�ول �لمو��سفات. �لمدر�سية و�لإ

�لمدر�سي. �لمنهج  تخدم  �لتي  �لعلمية  بالزيار�ت  �لقيام   •
�لدور  لتفعيل  �لمحلي  و�لمجتمع  مور  �لأ �أولياء  مع  �لتو��سل   •
عمليات  في  وم�ساركتهم  هل  و�لأ �لمدر�سة  بين  �لتكاملي 

�لتقويم و�إعد�د �لو�سائل.

بعد  وخا�سة  و�لمادي  �لمعنوي  �لتعزيز  ثر  لأ �لعميق  فهمي   •
ر�ساد �لنف�سي؛ مما قربني لطالباتي وجعلني �أحر�س  در��ستي لالإ

جل�سات  لعمل  دفعني  مما  و�حتياجاتهن؛  م�ساعرهن  على 

ومن�سور�ت  حالة،  در��سة  و�إعد�د  وجماعي،  فردي  �إر�ساد 

متنوعة، ون�سر�ت �إر�سادية تعالج م�سكالت �سلوكية مختلفة.

بسمة فوزي جبر معمر

ولى �سا�سية �لمختلطة / مديرية �لزرقاء �لأ المدر�ضة: �لخن�ساء �لأ

ولى الفئة: �لأ

المركز: �لثاني 

ال�ضهادة العلمية: بكالوريو�س تربية �بتد�ئية + دبلوم عالي توجيه و�إر�ساد تربوي ونف�سي

عدد �ضنوات الخبرة في التدري�ش: 13 �سنو�ت 

عدد ن�ضاب الح�ض�ش: 28 ح�سة 

و�ليومي  و�ل�سهري  �لف�سلي  �لتخطيط   •
ن�ساط  كل  فيه  �أحدد  �لذي  �سب  و�لمحو  �لمنظم 

وهدف بدقة و�لو�سائل �لتعليمية �لمنا�سبة له.

ج3( مهما كان �لنجاح كبيرً� فاإننا لن ن�سل �إلى 

ن �لكمال هلل - �سبحانه وتعالى - فعند  �لكمال؛ لأ

�لوقوف عند تجربتي في �لتميز �أقف عند نقاط 

بحاجة �إلى �لتح�سين، �أهمها:

للم�ساركة  لطالباتي  �أكثر  فاعلة  �أدو�ر  �إ�سناد 

مهار�ت  لكت�ساب  لهن  �لمجال  وفتح  بد�عية،  �لإ

�لمو�قف  و��ستثمار  و�ل�ستك�ساف،  و�ل�ستق�ساء  �لعلمي  �لبحث 

ن�سطة �لمختلفة لممار�سة هذه �لمهار�ت، و�لتعاون  �لتعليمية و�لأ

�أكثر مع �لمجتمع �لمحلي.

دعوتهم  هو  �لمعلمات  وزميالتي  لزمالئي  مقترحاتي  �أهم  ج4( 

نها تمتاز بال�سفافية  للم�ساركة بجائزة �لملكة ر�نيا �لعبد �هلل؛ لأ

مديرياتهم  في  �لمن�سقين  مع  �لم�ستمرة  و�لمتابعة  و�لم�سد�قية 

و�لهتمام بالتوثيق وتوخي �لدقة في تعبئة �ل�سجالت و�لبيانات، 

�آمنة  تعليمية  بيئة  وتوفير  �لتعليم،  في  �لتكنولوجيا  وتوظيف 

للطلبة بعيدة عن �لخوف و�لقلق و�لرتباك، و�لتقرب من �لطلبة 

وم�ساركتهم م�ساعرهم و�أحا�سي�سهم، و�لتنوع في �أ�ساليب �لتدري�س 

قدر�تهم،  ح�سب  طلبتهم  مع  �لمتنوعة  �لتقويم  و�إ�ستر�تيجيات 

�لعلمية،  �لتطور�ت  ومو�كبة  للطلبة،  �لفردية  �لفروق  ومر�عاة 

وغر�س مبادئ �لولء و�لنتماء للوطن، وحب �لها�سميين و�لقيادة 

ردنية �لر��سخة. �لأ

�أما  و�لمهنية،  �لنف�سية  �لناحية  من  فيَّ  �أثر  للجائزة  كان  ج5( 

أنني أتبنى 
تعليم الفتاة، 
وأحرص على 
أن أصنع منها 

إنسانًا قادرًا على 
التفكير والتعبير 

واتخاذ القرار

2�



rKF*« W�UÝ—

ول | �أيلول 2008 رسالة املعلم | �لـمجلد 47 �لعدد �لأ

من �لناحية �ل�سخ�سية، فكان لها �أثر كبير في نف�سي، فكم �أكون 

�سعيدة عندما �أ�سمع عبار�ت �لتقدير ممن حولي، ومما ز�د فرحتي 

تكريم جاللة �لملكة ر�نيا �لعبد �هلل �لذي �أعاد للمعلم قيمته، �أما 

من �لناحية �لمهنية؛ فقد ز�د ن�ساطي مع طالباتي مما �سجعني 

قادر�ت على  لتخريج طالبات  و�سمولية  �أكثر دقة  باأ�سلوب  للعمل 

خدمة �لوطن في ظل قيادتنا �لها�سمية.

�أتوجه بال�سكر لجاللة �لملكة ر�نيا �لعبد �لمعظمة على  وختامًا، 

�لذي د�أب على �ل�سدق  �أ�سكر فريق �لجائزة  �لتكريم، كما  هذ� 

�لكريمة  وعائلتي  �لحبيبين  ولو�لدي  �لفائزين،  مع  و�لتعاون 

)زوجي و�أبنائي( ومديرتي �لفا�سلة وزميالتي �لمعلمات و�إلى كّل 

من دفعوني لهذ� �لتميز.

* * * * *
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ج1( �إن مما رغبني وحفزني لال�ستمر�ر في مهنة 

عماًل  �إياه  و�عتباري  �لعمل،  لهذ�  حبي  �لتدري�س 

�سلى  بالم�سطفى  �أ�سوة  ور�سالة عظيمة  مقد�سًا، 

نبياء  ول �إمام �لخلق و�لأ �هلل عليه و�سلم، �لمعلم �لأ

�هلل  قال  فقد  �لعلم،  بف�سل  ولمعرفتي  جميعا. 

تعالى:

"قل هل ي�ستوي �لذين يعلمون و�لذين ل يعلمون"

ومما ز�د رغبتي في مهنة �لتعليم �سعوري بالفرح 

حباء  و�ل�سعادة عند دخولي �لغرفة �ل�سفية وتعاملي مع �لطلبة �لأ

�إلى قلبي، وتقديم �لفائدة و�لم�ساعدة لهم دون كلل �أو ملل.

ج2( هناك عدة عو�مل �ساعدت في تميزي على �سعيد �لمهنة، 

ومنها:

متميزة. يجعلني  �لذي  مر  �لأ لي  وحبهم  لطالبي  حبي   •
و�إ�ستر�تيجيات  �لتدري�س  �إ�ستر�تيجيات  في  �لتنويع   •

�لتقويم.

�ثر�ئيه  �أن�سطة  و�سع  خالل  من  �لتعليم  تفريد  على  �لعمل   •
و�أخرى عالجيه.

بد�ع  �لإ على  ومحفزة  وغنية  �آمنة  �سفية  بيئة  توفير   •
و�لبتكار.

�لمباحث. بع�س  حو�سبة  في  �لتعليم  تكنولوجيا  �عتماد   •
�لتدريبية. �لدور�ت  في  �لم�ساركة   •

و�لن�ساطات  �لجتماعات  ح�سور  في  مور  �لأ �أولياء  م�ساركة   •
مد  في  �ساعد  مما  �أبنائهم،  م�ستويات  على  و�طالعهم 

ج�سور�لثقه بيني وبينهم.

ن�سطة �لال�سفية مما �ساعدني  �لهتمام بالأ  •
على �كت�ساف �لمو�هب لدى �لطلبة.

حد�ث �لجارية لتنمية روح  ربط �لمنهاج بالأ  •
�لنتماء لدى �لطلبة.

��ستخد�م مهار�ت �لبحث �لعلمي في �لتدري�س   •
و�لتجريب  و�لت�سنيف،  و�لمالحظة،  �لتنبوؤ،  مثل 

وغيرها. 

�لملكة  جائزة  تجربة  خو�س  خالل  من  ج3( 

�لقوة  نقاط  �لمتميز و�طالعي على  للمعلم  ر�نيا 

و�ل�سعف وجدت �أنني ل بد من تعزيز نقاط �لقوة، ومعالجة نقاط 

�ل�سعف �لتي ل بد من تجاوزها؛ لل�سعي نحو تميز �أكبر من خالل: 

و�للتحاق  نف�سي مهنيا،  لتنميه  �لعليا  �لدر��سات  متابعة  �سرورة 

ت�ساعد  جديدة،  �أخرى  لغة  لكت�ساب  نجليزية  �لإ �للغة  بدور�ت 

�إلى �لطالع على ق�س�س  �إ�سافة  �لموؤتمر�ت،  �لم�ساركة في  في 

كبر عدد  �لنجاح في �لميادين كافة ف�سال عن زيادة �لمطالعة لأ

بحاث  ممكن من �لكتب من �أجل رفع �لم�ستوى �لثقافي، وعمل �لأ

�لتربوية �لميد�نية �لتي تفيد في �لعملية �لتعليمية.

�أو�سي من �سيخو�س هذه  ج4( من خالل م�ساركتي في �لجائزة 

�لتجربة من زمالئي �لمعلمين ب�سرورة �لعمل على:

�لمعلم  بها  يقوم  �لتي  و�لن�ساطات  عمال  �لأ لجميع  �لتوثيق   •
د�خل �لغرفة �ل�سفية وخارجها.

بالدور�ت  �للتحاق  طريق  عن  مهنيا  نف�سه  �لمعلم  تطوير   

�لتدريبية �لمتعلقة بالتخ�س�س و�لمتعلقة بالتربية و�لدور�ت 

نجليزية. �لخا�سة باللغة �لإ

كفايه محمد عيسى خميس

المدر�ضة: �أم �أيمن �لثانوية للبنات/مديرية مادبا

ولى الفئة: �لأ

المركز: �لثالث 

ال�ضهادة العلمية: بكالوريو�س معلم �سف

عدد �ضنوات الخبرة في التدري�ش: 24 �سنو�ت 

عدد ن�ضاب الح�ض�ش: 27 ح�سة 

أتاحت لي 
هذه الجائزة 
التعرف إلى 

زمالء متميزين 
من أنحاء الوطن 

الغالي
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و�لمن�سور�ت. �لتربوية  بحاث  �لأ عمل  في  �لم�ساركة   •
�لتدري�س. في  �لحديثة  �ستر�تيجيات  �لإ في  �لتنويع   •

�لتعليمة. �لتعليمية  للعملية  كمحور  بالطالب  �لهتمام   •
�لمحلي. �لمجتمع  مع  تطوعية  باأعمال  �لقيام   •

يجابية �لتي لم�ستها كاأثر للجائزة في   ج5( من �أهم �لجو�نب �لإ

وزيادة  نجاز،  و�لإ �لعطاء  من  للمزيد  �لحافز  �إعطائي  هو  نف�سي 

�أفتخر  �لتي  �لمقد�سة  �لمهنة  هذه  تجاه  بالم�سوؤولية  �ل�سعور 

بالنت�ساب �إليها و�لعمل بها.

قال �ل�ساعر: قم للمعلم وفه �لتبجيال كاد �لمعلم �أن يكون ر�سول 

جاللة  من  �لجائزة  ل�ستحقاقي  و�لعتز�ز  بالفخر  و�سعوري 

ردنية، هذ�  �لملكة ر�نيا �لعبد �هلل، وذلك �لتكريم من �لجامعة �لأ

�ل�سرح �لعلمي �لعظيم، ثم �لتكريم �لذي نلته من مديرية �لتربية 

و�لتعليم في ماأدبا، و�لتكريم من مديرتي �لفا�سلة وزميالتي. كل 

ذلك ز�د من ثقتي بنف�سي وحبي لمهنتي و�لمجتمع من حولي، كما 

�أنحاء  �إلى زمالء متميزين من  �لتعرف  �أتاحت لي هذه �لجائزة 

�لوطن �لغالي. 

 

* * * * *
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رغبتي  �لتعليم  في  لال�ستمر�ر  يدفعني  ما  ج1( 

�لعطاء  على  قدرتي  في  �لمتمثلة  �ل�سخ�سية 

لمهنة  وع�سقي  حبي  �إلى  �سافة  بالإ �لمتو��سل، 

خ�سو�سا  نجليزية  �لإ �للغة  ومادة  عموما  �لتعليم 

�لتي �أ�سعى جاهدة لك�سر �لحو�جز �لنف�سية بينها 

�أ�ساليب  �أحدث  توظيف  خالل  من  طلبتي  وبين 

�لطالب  ي�ستطيع  بحيث  �لديناميكية،  �لتدري�س 

جنبا  �لحياتية  �لمو�قف  في  �للغة  هذه  ��ستخد�م 

م )�لعربية(. �إلى جنب مع لغته �لأ

تي:  ج2( يمكن ترجمة تميزي على �لنحو �لآ

كمعلمة  لدوري  و��سح  وفهم  بي،  خا�سة  وروؤية  ر�سالة  وجود   •
جيال و�سناعة �لعقول �لمفكرة �لقادرة  قادرة على تخريج �لأ

على �لنهو�س بالوطن في ظل �لعولمة و�لتحديات �لر�هنة.

نجليزية  �لإ و�للغة  طلبتي  بين  �لنف�سي  �لحاجز  ك�سر   •
با�ستخد�م  للغة  تدري�سي  خالل  من  وذلك  �أجنبية،  كلغة 

�إ�ستر�تيجيات متنوعة وديناميكية، وتفعيل دور �لتكنولوجيا، 

�لغرفة  �إطار  خارج  و�لتو��سل  لالت�سال  �للغة  وتوظيف 

�ل�سفية.

متابعتي  خالل  من  مهنيا  نف�سي  تنمية  على  �لعمل    •
لدر��ساتي �لعليا، و�لطالع على ق�س�س �لنجاح و�ل�ستفادة 

خبر�تي  من  و�ل�ستفادة  ثر�ئية،  �لإ منها،و�لمطالعات 

كمحا�سر غير متفرغ في جامعة �لح�سين. 

مجالت  في  �سكر  وكتب  وجو�ئز  دروع،  على  ح�سولي    •
ن�سطة �لتطوعية �لمختلفة. �لتفوق �لعلمي و�لأ

ترجمة �لمعرفة �لنظرية �إلى م�ساريع ملمو�سة تك�سب طلبتي   •

�لم�سكالت  وحل  و�لت�سميم،  �لتجريب،  مهار�ت 

و�لتفكير �لناقد �لخالق.

�لتي  �للجان  من  �لعديد  في  م�ساركتي   •
بمختلف  �لتوعية  مهمة  عاتقها  على  تاأخذ 

�لتربوي  للمجتمع  )دينية/�سحية/....(  �أنو�عها 

و�لمحلي.

دمج تكنولوجيا �لمعلومات في تدري�س �للغة   •
�للغة  مهار�ت  طلبتي  �أك�سب  مما  نجليزية؛  �لإ

�سافة لمهار�ت ��ستخد�م �لحا�سوب. بالإ

ج3( �أ�سعى حثيثا �إلى: 

من  �لتي  �لعلمية  بحاث  و�لأ �لدر��سات  من  بمزيد  �لقيام   •
�ل�سلوكية  �لطلبة  م�سكالت  حل  في  �لم�ساهمة  �ساأنها 

و�لتعليمية. 

�لنجاح  وق�س�س  �لف�سلى  �لممار�سات  تطوير  على  �لعمل   •
و�لحتياجات  يتالءم  بما  وتطويعها  عليها  �لطالع  تم  �لتي 

مثل. �لمهنية، وتطبيقها على �لنحو �لأ

ب�سكل  �لحا�سوب  ��ستخد�م  مهار�ت  على  �لطلبة  تدريب   •
مكثف.

بد�ع و�لبتكار و�ل�ستك�ساف. تحفيز �لطلبة نحو مزيد من �لإ  •
ياأتي:  ما  �أعزز  كما   •

و�لتربوي.  �لمحلي  �لمجتمع  وبين  بيني  �لوثيق  �لتعاون   •
على  �لفعاليات  مختلف  في  و�لم�ساركة  �لمبادرة  روح   •

�لم�ستوى �لمدر�سي و�لمجتمعي. 

بع�س  �إلى  �سافة  بالإ �لمختلفة  �لمطبوعات  و�إ�سد�ر  �إعد�د   •
�لمحاولت �ل�سخ�سية �لمتو��سعة. 

رابعة عطية محمود كريشان

�سا�سية �لمختلطة / مديرية معان المدر�ضة: ذ�ت �لنطاقين �لأ

ولى الفئة: �لأ

المركز: �لثالث 

ال�ضهادة العلمية: ماج�ستير لغويات تطبيقية

عدد �ضنوات الخبرة في التدري�ش: 11 �سنو�ت 

عدد ن�ضاب الح�ض�ش: 21 ح�سة 

وجود رسالة 
ورؤية خاصة 

بي، وفهم واضح 
لدوري كمعلمة 

قادرة على 
تخريج األجيال
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�لفروق  تر�عي  وتقويم  تدري�س  �إ�ستر�تجيات  ��ستخد�م   

�لفردية للطلبة وتتيح لهم ممار�سة هو�ياتهم وحرية �لتعبير 

نجليزية.  عن �هتماماتهم ورغباتهم بالإ

تجربتي  زبدة  فا�سل  �لأ وزميالتي  زمالئي  يدي  بين  �أ�سع  ج4( 

محطة  تكون  لعلها  �لجائزة  في  �لم�ساركة  في  �ل�سخ�سية 

م�سيئة ونبر��سًا لالهتد�ء به: 

تدع  ول  �لتجربة  وخو�س  �لجائزة  في  بالم�ساركة  بادر   •
للخوف و�لتردد طريقا �إليك. 

لمعرفة  م�ستفي�سة  متاأنية  قر�ءة  �لمعايير  بقر�ءة  عليك   •
باأ�سلوب  �لمعايير  عن  جابة  لالإ �ل�سطور  بين  ما  و��ستك�ساف 

عن  بعيد�  ومو�سوعية  بو�قعية  ومنجز�تك  فل�سفتك  يعك�س 

�لمبالغة و�لمغالة. 

للنهو�س  �لو�حد  �لفريق  بروح  تعمل  �أنك  د�ئما  تذكر   •
منك  يتطلب  وهذ�  )مدر�ستك(،  �ل�سغيرة  بموؤ�س�ستك 

�لتعاون �لوثيق د�خل �لمدر�سة وخارجها.

نه �لدليل �لحي على ما تقوم به من �أعمال  عليك بالتوثيق لأ  *

ومنجز�ت وغيرها. 

باأن لكل  وتاأكد  و�لم�سد�قية  و�لدقة  بال�سبر  بالتحلي  عليك   •
مجتهد ن�سيبا. 

ج5( يمكن تلخي�س �أبرز �آثار �لجائزة فيما ياأتي: 

�سمعت  ذهبت  فاأينما  بالبنان  �إليها  ي�سار  معلمة  �أ�سبحت   •
�لتربوية  و�ساط  �لأ في  متميزة"  معلمة  "هذه  عبارة 

و�لجتماعية كافة.

زيادة ثقة �لمجتمع �لمحلي بي كمعلمة متميزة، مما دفعهم   •
مور  �لأ �أولياء  ير�ود  فلم  و�لتعاون،  �لدعم  من  �لمزيد  �إلى 

�أمينة وحري�سة على طلبتي حر�سهم على  باأنني  �أدنى �سك 

�أبنائهم. 

�أول.  معلم  رتبة  �إلى  معلم  رتبة  من  ترقية  على  ح�سولي   •
كافة؛  �لعمل  وور�س  و�لموؤتمر�ت  �لجتماعات  في  �لم�ساركة   •

مما �سهل مهمتي ك�سفيرة للجائزة في �لميد�ن.

* * * * *
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�لتدري�س  مهنة  في  لال�ستمر�ر  يدفعني  ما  ج1( 

هو:

نف�س  في  �ل�سحيحة  �سالمية  �لإ �لعقيدة  غر�س 

�لطفل ورعايته وفق تربية �إ�سالمية متكاملة،  في 

خلقه، وج�سمه، وعقله، ولغته، و�نتمائه �إلى وطنه، 

وخا�سة  �لمختلفة  �سا�سية  �لأ �لمهار�ت  وتنمية 

�لمهارة �للغوية و�لعددية و�لحركية، وتزويده بالقدر 

عد�د جيل و�عد. �لمنا�سب من �لمعلومات لإ

ج2( مفهومي �ل�سخ�سي للتميز يكمن في:

�إذ  و�لتز�ماتها؛  �أخالقياتها  لها  �لتعليم  مهنة  �أن 

يجب �للتز�م باأخالقيات هذه �لمهنة ومتطلباتها 

غنية  بيئة  يجاد  لإ منها؛  �لمجتمع  وتوقعات 

�لطالب  طاقات  معرفة  خالل  من  بالمثير�ت 

و��ستعد�د�تهم،  وميولهم  وقدر�تهم  و�حتياجاتهم 

ومر�عاة �لفروق �لفردية و�إعد�د �لخطط �لعالجية 

ثر�ئية �لقائمة على نتائج تقويم �لطلبة، وتدعيم  و�لإ

�لم�سكالت،  وحل  �لمعرفة  وحب  �ل�ستق�ساء 

�لتكنولوجيا  وخا�سة  �لمتاحة  للمو�رد  مثل  �لأ و�ل�ستخد�م 

�لحديثة، و�لحر�س على �لم�ساركة في �لدور�ت �لتدريبية وترجمة 

�لتقديمية  و�لعرو�س  �لن�سر�ت  من  مجموعة  �إلى  �لدور�ت  هذه 

�لمفيدة للمدر�سة و�لمجتمع، و�إقامة �لعالقات �لطيبة مع �لهيئة 

هل  �لأ طاقات  من  �ل�ستفادة  �لتربويين،  و�لم�سرفين  �لتدري�سية 

و�إ�سر�كهم في �لعملية �لتعليمية �لتعلمية.

ج3( لو عدت �إلى ما قمت به و�طلعت على نقاط �لقوة و�ل�سعف 

�لخا�سة بي �ساأعمل على ما ياأتي:

��ستغالل �لمو�رد �لبيئية �لمتاحة في ت�سميم   •
و�سائل متنوعة.

�لتنويع في �إ�ستر�تيجيات �لتدري�س و�لتقويم   •
�لحديثة.

بد�عات �لتي �أقوم بها  توثيق �لن�ساطات و�لإ  •
بالتعاون مع طالباتي و�لهيئة �لتدري�سية.

على  �لال�سفية  بالن�ساطات  �ل�ستر�ك   •
م�ستوى �لمديرية.

زيادة �لتو��سل وتقديم �لخدمات للمجتمع   •
�لمحلي. 

�إكمال در��ستي للح�سول على موؤهل علمي   •
�أعلى.

و�لزميالت  للزمالء  �أقدمها  مقترحات  ج4( 

لال�ستفادة من تجربتي �لخا�سة في �لجائزة:

تاأمل �أخي �لمعلم معايير �لجائزة تجد �أنك تطبق 

كل هذه �لمعايير، وكل ما هو مطلوب منك توثيق 

�إنجاز�تك �لتي تجيب عن هذه �لمعايير بما يعك�س 

ت�ستهن  ول  عينيك،  ن�سب  تعالى  �هلل  ر�سا  �سخ�سيتك،و�جعل 

بد�ع لديك، و�عمل على �لم�ساركة  بقدر�تك، و�بحث عن مو�طن �لإ

�لعالقات  وتوطيد  مهنيًا،  ذ�تك  وتنمية  �لال�سفية،  ن�سطة  �لأ في 

�لتدري�سية و�لطلبة و�لمجتمع �لمحلي، و�لم�ساركة في  مع �لهيئة 

�لدور�ت �لتدريبية وتفعيل هذه �لدور�ت على م�ستوى �لمدر�سة. 

وليكن طموحك هو �لح�سول على لقب �لمعلم �لمتميز �لذي ي�سبع 

�لم�ستمر  �لعطاء  �إلى  ويدفعك  بالنف�س،  بالثقة  لل�سعور  حاجتك 

و�لإخال�س في �لعمل.

نعمة أحمد محمد العبسي

�سا�سية �لمختلطة / مديرية ذيبان المدر�ضة: �لنزهة �لأ

ولى الفئة: �لأ

المركز: �لثالث 

ال�ضهادة العلمية: بكالوريو�س معلم �سف

عدد �ضنوات الخبرة في التدري�ش: 5 �سنو�ت 

عدد ن�ضاب الح�ض�ش: 25 ح�سة 

اعتقدت أن كل 
واحد من هؤالء 

جاء بمعجزة في 
التدريس أهلته 
ليكون متميزا 

وأن التميز طموح 
صعب المنال، 
ولكن عند 

خوضي لهذه 
التجربة وجدت 

أن التميز يكمن 
في اإلصرار وقوة 
اإلرادة ومواجهة 

التحديات
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: ج5( �أثر �لجائزة فيَّ

�ل�سابق  للعام  �لمتميزين  �لمعلمين  تكريم  حفل  �ساهدت  عندما 

�عتقدت �أن كل و�حد من هوؤلء جاء بمعجزة في �لتدري�س �أهلته 

ليكون متميزً�، و�أن �لتميز طموح �سعب �لمنال، ولكن عند خو�سي 

ر�دة  �لإ وقوة  �سر�ر  �لإ �لتميز يكمن في  �أن  �لتجربة وجدت  لهذه 

�لعبد  ر�نيا  �لملكة  جاللة  قول  من  �نطالقا  �لتحديات  ومو�جهة 

�هلل �لمعظمة: )محدودية �لمو�رد ل تقف عائقا �أمام �لتميز( كما 

�أدت �لجائزة �إلى فخر كل من حولي بي و�لثقة بقدر�تي و�إبد�عاتي 

وتعزيزها.

* * * * *
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مور �لتي ترغبني في �ل�ستمر�ر بالتعليم: ج1( �لأ

وحبي  �لمهنة  لهذه  �نتمائي  �أ�سباب  �أهم  من  �إن   

لها هو �قتد�ئي بمعلم �لب�سرية ر�سول �هلل محمد 

نبياء  )�سلى �هلل عليه و�سلم(، ومن قبله جميع �لأ

لبنة  هو  �لطالب  �أن  و�إيماني  �ل�سالم(  )عليهم 

تثبيت  علينا  فاإنه  لذلك  و�أ�سا�سه،  �لمجتمع  بناء 

خالق حتى ن�سمن بناء  �سا�سات بزرع �لقيم و�لأ �لأ

مجتمع قوي ومتما�سك. 

عملي  في  تميز  لأ �أتبعها  �لتي  جر�ء�ت  �لإ ج2( 

وعطائي:

مر�قبتي لنف�سي في �أثناء �لعمل ذ�تيا، وعملي بالحديث �ل�سريف 

)�إن �هلل يحب �إذ� عمل �أحدكم عمال �أن يتقنه(.

تو�سيفه في جميع  و�إمكانية  �سيء  �لفن في كل  �لعمل بجماليات 

ولياء  لأ �لفكرة  هذه  ينقلن  �لطالبات  يجعل  مما  �لحياة؛  �سوؤون 

مور، ويعملن على تجميل منازلهن و�لمحيط، مما ي�ساهم في  �لأ

ن�سطة �لمتعلقة به في حياتهن.  تعزيز دور �لفن و�لأ

ثقتي بمقدرة �لطالبات على �لعطاء، و�أنهن يمتلكن كنوز� ل تحتاج 

منا �إل �إز�لة �لغبار عنها و��ستخال�س �لجيد و�لثمين منها، و�عتبار 

�لطبيعة و�لبيئة مورد� لخاماتي، وجميع �أركان �لمدر�سة مر�سمي، 

�لطالبات،  �لمعلمات،  د�رة،  )�لإ �لجميع  لم�ساعدة  وتطوعي 

�لمجتمع �لمحلي(، و�لعمل في �لور�سات �لفنية و�لم�ساركة �لفورية 

في  و�لم�ساركة  و�لجتماعية،  و�لدينية  �لوطنية  �لمعار�س  في 

ن�سطة �لمدر�سية، كالم�سرح و�لريا�سة و�لمر�سد�ت و�لمجال�س  �لأ

�لمدر�سية.

ج3( لو تاأملت �لما�سي:

كملت در��ستي للح�سول على �لموؤهالت �لعليا،   لأ

�أنني  كما  كمرجع،  ن�ساطاتي  جميع  �أوثق  و�سوف 

نه  لأ �لطالب،  على  خو�طري،و�أركز  �ساأدون  كنت 

�لخا�سة،  �لحتياجات  ذوي  وعلى  �سا�س،  �لأ هو 

بد�ع  �لإ على  ت�ساعدهم  �إ�ستر�تيجيات  وت�سميم 

على نحو �أح�سن في �لفن، و�أ�ساهم �أكثر في بناء 

جر�ئية  �لإ بحاث  �لأ خالل  من  �لمحلي  �لمجتمع 

عمال �لفنية �لتي ت�ساعد في  لحل �لم�سكالت، و�لأ

ن�سر �لوعي �ل�سحي و�لبيئي و�لجتماعي.

ر نف�سي قبل غيري لال�ستفادة منها: ج4( �لمقترحات �لتي �أذكِّ

وجود هدف ن�سب �لعين للو�سول �إليه، و�لتخطيط دوما هو �أق�سر 

�لطرق �لمو�سلة �إلى �لهدف.

�ستر�تيجيات لتو�سيل �لفكرة للجميع مهما �ختلفت  �لتنويع في �لإ

مع  منها  �لمحلي  �لمجتمع  و�إفادة  عمال  �لأ وتوثيق  قدر�تهم، 

وم�ساركة  �أعمالهم  �إهمال  وعدم  �لطلبة،  �أفكار  من  �ل�ستفادة 

هالي في �ل�سوؤون �لطالبية و�لمدر�سية وتوثيق �ل�سلة بهم مع  �لأ

و�إطالعهم  �أبنائهم،  �سخ�سية  لك�سف  ول  �لأ �لمرجع  �عتبارهم 

على ن�ساطات �لطلبة ومو�هبهم با�ستمر�ر.

ج5( لقد كان لمجرد م�ساركتي في هذه �لجائزة �لتي تقدر من 

ثر في نف�سي خ�سو�سا بعد ح�سولي  نبياء �أكبر �لأ يحمل ر�سالة �لأ

ول بف�سل �هلل،جاءت �لجائزة كوثيقة من �هلل بما  على �لمركز �لأ

�أنها ز�دت  كان ي�سهد به �لجميع لي منذ عملي كمعلمة فن، كما 

وجعلت  وبعملي،  بي  خرين  �لآ ثقة  وز�دت  وبمهنتي،  بنف�سي  ثقة 

�سا�سية �لمختلطة / مديرية �لبادية �ل�سمالية �لغربية المدر�ضة: مغير �ل�سرحان �لأ

الفئة: �لثانية

ول  المركز: �لأ

ال�ضهادة العلمية: بكالوريو�س فنون جميلة

عدد �ضنوات الخبرة في التدري�ش: 14 �سنو�ت 

عدد ن�ضاب الح�ض�ش: 23 ح�سة 

انتصار محمود عقيل بني هاني

وجود هدف 
نصب العين 
للوصول إليه، 

والتخطيط دوما 
هو أقصر الطرق 
الموصلة إلى 

الهدف
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�لتعرف  فر�سة  ومنحتني  مهنتي،  في  منه  ي�ستفاد  مرجعا  مني 

�لمتميزين  و�لمعلمين  �سوؤونها  على  �لقائم  �لمميز  �لطاقم  �إلى 

�لمعلم  لمتبنية  �ل�سكر  �إل  ي�سعني  ول  خبر�تهم،  من  و�ل�ستفادة 

جاللة �لملكة ر�نيا ويوؤ�زرها جاللة �لملك عبد� هلل �لثاني.

اأثري في طالباتي:

ثر في تغير نظرتنا �إلى �لمعلم  لقد كان للمعلمة �نت�سار �أكبر �لأ

�إلى �لمدر�سة  �أول و�إلى مادة �لتربية �لفنية ثانيا، فقبل �نتقالها 

بد�خلنا  ما  �إخر�ج  من  تمكننا  ح�سة  هناك  �أن  نعرف  نكن  لم 

م �لحانية �لتي  من مو�هب وم�ساعر و�إبد�عات، فهي تعاملنا كالأ

تمثل  وهي  و�لج�سدية،  �لروحية  و�هتماماتنا  م�سكالتنا  ت�ستوعب 

لنا �لقدوة في �سخ�سيتها �لمميزة في �لعطاء و�لمعاملة �لدينية، 

نتوقع  وكنا  بفوزها  نتفاجاأ  لم  فنحن  مثلها،  مميز  ح�ستها  وجو 

ح�سولها على هذ� �لمركز، فهي تعمل باإخال�س هلل.

�ضا�ضي ال�ضف الثامن الأ رجاء محمد عيد الطوير�ش: 

�ضا�ضي ال�ضف ال�ضابع الأ رذاذ خ�ضر عيد ال�ضرحان: 

�ضا�ضي ال�ضف ال�ضاد�ش الأ فرحة �ضالمة الزعيم:  

�ضا�ضي ال�ضف الرابع الأ اأريج خالد اإرتيمان:  

* * * * *
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وجود  �لتعليم:  مهنة  في  �أ�ستمر  يجعلني  ما  ج1( 

�أ�سرة ر�ئعة تقف معي وتدعم عملي �لذي يتطلب 

�لدو�م.  �أوقات  خارج  وتنمية  ومتابعة  �إعد�د� 

طاقات  ��ستثمار  على  قادر  �لمعلم  باأن  قناعتي 

وير�سم  �سخ�سيتهم  ي�سكل  من  وهو  طالبه 

�سا�سية؛ ليكونو� قادرين على مو�جهة  مالمحهم �لأ

زمانكم(،  غير  لزمان  )�أعدوهم  زمنهم  تغير�ت 

وقد  بك  تاأثرو�  وقد  طالبك  ت�ساهد  �أن  ويكفي 

زرعت فيهم �لطموح و�لنجاح.

بالعمل  �هتمامي  لي:  �لتميز  يمثله  ج2(ما 

و�إظهار  يتعلمن،  كيف  �لطالبات  وتعليم  �لفريق  وبروح  �لجماعي 

�لخبر�ت  وتوظيف  و�لفيزياء  �لعلوم  لمادتي  و�لد�فعية  �لحما�سة 

في مو�قف حياتية تجعلها تفكر في مو�سوع �لدر�س في �لح�سة 

و�أثناء �ل�ستر�حة وطريق �لعودة للبيت. 

بني �هتمامات  دو�ر لأ ��ستخدم �لتعلم من خالل �للعب وتمثيل �لأ

�لدعابة  روح  و�أ�ستخدم  �لطالبات  مع  د�عمة  و�سد�قة  م�ستركة 

�أعمالهن  و�أقدر  �لذ�تي،  �لن�سباط  م�سوؤولية  وطالباتي  و�أتبادل 

لديهن  �لوعي  م�ستوى  ترفع  �أن�سطة  في  �إ�سر�كهن  على  و�أحر�س 

بق�سايا �لمجتمع.

�أحر�س على نقل ما �أتعلمه �أثناء دور�ت �لتنمية �لمهنية �إلى د�خل 

علمتني  �لتي   world-links دورة  وخ�سو�سا  �ل�سفية  �لغرفة 

ملفات  و�إن�ساء  �لمو�رد  و�إد�رة  كفريق،  و�لعمل  �لتدري�س  فن 

و�ل�ستخد�م  �لتقييم  �أدو�ت  وبناء  لكترونية،  �لإ و�لمو�قع  نجاز  �لإ

وطالباتي  حققت  حيث  بالم�ساريع،  و�لتعلم  للتكنولوجيا  ف�سل  �لأ

على  نجاحات  �لتعاونية  �لم�ساريع  م�سابقات  في 

م�ستوى �لمملكة �أفتخر بها.

ج3( عندما �أتاأمل �سنو�ت عملي في مهنة �لتعليم 

�أرى   - لي  �لجائزة  حققته  ما  وهذ�   - و�أقيمها 

�أنني �ساأو��سل نقل �أثر �لتدريب �إلى د�خل �لغرفة 

�لم�سلكية،  �لتربوية  بالمعرفة  و�لت�سلح  �ل�سفية 

مور كد�عمين لتح�سين  و�أقدر �أكثر جهود �أولياء �لأ

هذ�  �إحد�ث  على  �لعمل  �لطالبات،ومتابعة  تعلم 

�لتح�سن.

ننظم  �أن  �إلى  �لحاجة  �أم�س  في  نحن  لزميالتي:  ن�سيحتي  ج4( 

�أفكارنا و�أوقاتنا ونحاول �ل�ستفادة من كل دقيقة في حياتنا، �إذ� 

كنا نن�سد حياة �أف�سل وعمال مميز� يقود �إلى نجاح موؤكد، �ل�سر 

فيه )تفكير، تخطيط، تنظيم، تقييم(. فالجائزة فر�سة للتعرف 

خرين و�إلى �أين تتجه، تتعرف جو�نب  �إلى موقعك بالمقارنة مع �لآ

�لتح�سين  �إلى  تحتاج  �لتي  و�لجو�نب  وتن�سرها،  فتعززها  �لقوة 

فتعالجها، فالكثير منا ل يعلم �أين هو في هذ� �لركب؟ و�لى �أين 

ووثقها،  �أعمالك  قدر  تطوير.  ول  تقييم  بال  نف�سه  يكرر  ي�سير؟ 

نك تحبها وهي جزء من حياتك وتاريخك �لمهني.  لأ

: طورت مفهوم وثقافة �لتميز لدى �أ�سرتي - ج5( �أثر �لجائزة فيَّ

�لتي تفتخر بي و�لحمد هلل- وطالباتي وزميالتي، ولكن �أن تكون 

متميز� �أ�سهل بكثير من �أن تظل متميز�، فهذ� يحملني م�سوؤولية 

بحمل  جديرة  �أكون  و�أن  للمعلم،  م�سرقة  �سورة  عطاء  لإ كبرى 

لقب �لتميز �لذي �سرفني بمقابلة جاللة �لملك عبد �هلل وجاللة 

ود�فعيتي  حما�ستي  من  �لجائزة  ز�دت  �هلل.  �لعبد  ر�نيا  �لملكة 

المدر�ضة: ذ�ت �ل�سو�ري �لثانوية �ل�ساملة للبنات / مديرية �لعقبة

الفئة: �لثانية

المركز: �لثاني 

ال�ضهادة العلمية: بكالوريو�س فيزياء / دبلوم عالي تربية

عدد �ضنوات الخبرة في التدري�ش: 16 �سنو�ت 

عدد ن�ضاب الح�ض�ش: 18 ح�سة 

ريما موسى مشحن أبو كركي

احرص على نقل 
ما أتعلمه أثناء 
دورات التنمية 
المهنية إلى 
داخل الغرفة 

الصفية
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بمعلمين  لاللتقاء  فريدة  فر�سا  لي  ووفرت  طموحي،  و�ساعفت 

مميزين �أتبادل معهم �لخبر�ت و�أوظفها في عملي. لقد �أظهرت 

�لمن�سقون  وفر  حيث  مدر�ستي،  في  و�لمحبة  �لتعاون  �لجائزة 

و�لعامالت  �أمورهن  و�أولياء  و�لطالبات  و�لزميالت  د�رة  و�لإ

مما  للجائزة  �لميد�ني  �لتقييم  يوم  في  �لدعم  كل  �لمدر�سة  في 

�ساعد على �إنجاح هذ� �ليوم �لذي لن �أن�ساه ما حييت. 

* * * * *
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�أوجه �سكري وتقديري لجاللة �لملكة  في �لبد�ية 

زمن  )وعاد  عبارة  �أطلقت  �لتي  �هلل  �لعبد  ر�نيا 

�لمعلم( وذلك تقدير� منها لهذه �لمهنة �لمقد�سة 

�لتي  �لمميزة  �لجهود  �لجائزة على  وثانيا لمكتب 

ينجزها.

نها مقد�سة  ج1(جاء ��ستمر�ري في مهنة �لتعليم؛ لأ

في  �حتر�م  نظرة  لي  تجعل  وهي  عظيم  و�أجرها 

من  �لتعليم  لمهنة  ولما  �لطلبة،  وبين  �لمجتمع 

خ�سو�سية مميزة تجعلها مهمة، مقارنة مع غيرها 

�لمهن، فهي تدفعني لتخريج جيل و�ع موؤمن  من 

هد�ف ل  �لأ لمليكه، فهذه  له ومحب  بوطنه منتم 

تحققها مهنة �أخرى مثل �لتعليم. 

�لم�ساحة ذ�ت  �لمختلطة مدر�سة �سغيرة  �سا�سية  �لأ �لمرج  ج2( 

�إمكانيات محدودة، فهذه �لمدر�سة ليوجد فيها مختبر �أو مر�سم 

�أوغرفة تربية مهنية، �أما بالن�سبة لمادتي �لجتماعيات و�لتربية 

في  درو�سي  ل�سرح  يلزمني  ما  بعمل  �أقوم  كنت  فقد  �سالمية،  �لإ

يجاد بديل لقلة �لمو�رد في �لمدر�سة )كمج�سم  هاتين �لمادتين لإ

ردن  للبركان ومج�سمات لمنا�سك �لحج وخريطة ف�سيف�سائية لالأ

حاولت  �لبيئي  �لنادي  م�سوؤولة  �ل�سغيرة(وكوني  �لح�سيات  من 

عمل )�لحاويات( من مو�رد �لبيئة �لطبيعية بم�ساعدة طالباتي.

ج3( �أ�سعى لتطوير نف�سي من خالل: 

متابعة كل ما هو م�ستجد في �لعملية �لتربوية بح�سور دور�ت   •
�لحا�سوب  لقيادة  �لدولية  �لرخ�سة  كدورة  عملي،  تدعم 

ودورة )�إنتل �لتعليم للم�ستقبل( وح�سور ور�سات و�جتماعات 

خارج �لمدر�سة، و�لندماج مع �لمجتمع �لمحلي مثل �لدفاع 

�لمدني وترجمة ذلك عمليا في �لمدر�سة.

�أقوم  �لتي  ن�سطة  و�لأ عمال  �لأ توثيق جميع   •
بها وطالباتي. 

متابعة �لور�سات �لتي يعقدها مكتب �لجائزة   •
و�إفادة طالباتي منها.

لي  �سنحت  �إن  �لعليا  �لدر��سات  �إكمال   •
�لفر�سة �إن �ساء �هلل.

�أعطيها  �لتي  �لتدري�س  �أ�ساليب  تح�سين   •
�ستر�تيجيات �لتقويمية.  لطالباتي و�لإ

على  �لمعلمين  وزمالئي  زميالتي  �أ�سجع  ج4( 

�هلل  �لعبد  ر�نيا  �لملكة  لجائزة  �أنف�سهم  تر�سيح 

نها  لأ و�لعمل؛  �لقول  في  �لم�سد�قية  ومر�عاة  �لتربوي  للتميز 

و�أن�سحهم  و�لنز�هة  و�ل�سفافية  بالعدل  تمتاز  فالجائزة  �أمانة 

يوما،  ن�سيبه  من  يكون  �أحرزه  ما  فلعل  منجز،  بكل  بالحتفاظ 

فلكل مجتهد ن�سيب. 

من  �لمتميز  للمعلم  �هلل  �لعبد  ر�نيا  �لملكة  جائزة  �إن  ج5( 

�أعرف  جعلتني  نها  لأ حياتي؛  في  و�لحا�سمة  �لمهمة  �لمحطات 

عبادة  و�لعمل  �لتعزيز،  يحب  بطبعه  ن�سان  فالإ و�أطورها،  نف�سي 

وفيه �أجر عظيم.

�ل�سبر  على  ن�سان  �لإ تعود  فهي  نف�سي،  في  �لجائزة  �أثرت  لقد 

خرين من خالل عر�سها على  و�لمثابرة وتوطيد �لعالقات مع �لآ

�لتلفاز و�ل�سحف �لمحلية و�لقطاعات �لمختلفة، وتحقيق �أهد�ف 

ي�سمو لها �لفرد في حياته �لعلمية و�لعملية.

و�أ�سجع  �لمعلمات  لزميالتي  وتقديري  �سكري  �أوجه  �لنهاية  وفي 

كل و�حدة منهن �أن تخو�س هذه �لتجربة �لفريدة من نوعها.

�سا�سية �لمختلطة / مديرية �لكرك المدر�ضة: �لمرج �لأ

الفئة: �لثانية

المركز: �لثاني 

ال�ضهادة العلمية: بكالوريو�س معلم مجال �جتماعيات /دبلوم عالي في �لتربية

عدد �ضنوات الخبرة في التدري�ش: 9 �سنو�ت 

عدد ن�ضاب الح�ض�ش: 20 ح�سة 

غيداء صالح سالم الكركي

إن جائزة الملكة 
رانيا العبد الله 
للمعلم المتميز 
من المحطات 

المهمة والحاسمة 
في حياتي ألنها 
جعلتني أعرف 
نفسي وأطورها

* * * * *
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�أفتخر  و�أنا  �سامية،  ر�سالة  �ساحب  �لمعلم  ج1( 

و�أعتز باأنني معلمة، فمن خالل عملي �أ�سعى د�ئما 

متميزة  �أجيال  لتخريج  جهودي  �أق�سى  �أقدم  �أن 

علما ودينا وخلقا، و�لعمل على تغيير دور �لطالب 

ي�سهم في  �إلى م�سارك فعال  للمعلومات  من متلق 

�إنتاج �لمعرفة.

كل يوم �أذهب فيه لعملي �أدعو �هلل �أن يكون عملي 

خال�سا هلل تعالى، وبذلك يزيد حر�سي على �إتقان 

جانب  �إلى  وجل  عز  �هلل  وحب  ر�سا  لنيل  عملي 

جر �لمادي �لدنيوي. �لأ

و�أتمنى �أن يكون لي ب�سمة خير من خالل م�سو�ري 

في مهنة �لتعليم. قال عليه �ل�سالة و�ل�سالم "�إذ� 

�سدقة  ثالث:  من  �إل  عمله  �نقطع  �آدم  �بن  مات 

جارية، �أو علم ينتفع به، �أو ولد �سالح يدعو له.

خاللها  تخرج  �سنة   16 ن  لالآ �لتعليم  في  عملي  على  م�سى  لقد 

�أعد�د و�أفو�ج من طالبات �أعتز بتدري�سهن، وعالقتي بهن قائمة 

على �لحب و�لتقدير مما يعطيني د�فعا لال�ستمر�ر في �لعطاء.

ج2( تميزي هو ثمرة جهد وعمل متو��سل على �لرغم من بع�س 

مكان �جتيازها و�ل�سير  �لتي و�جهتني، حاولت قدر �لإ �لمعوقات 

قدما.

وتميزي - بف�سل �هلل – تحقق من خالل: 

لتحقيقها. و�أ�سعى  عليها  �أحر�س  وقيم  �أهد�ف  وجود   •
و�لتعاون  وتطبيقها  ن�سطة  و�لأ للح�س�س  �لد�ئم  �لتخطيط   •

وكان  تعليمية،  م�سادر  توفير  في  خرين  �لآ مع 

لي مبادر�ت ذ�تية لتوفير �لم�سادر �لبديلة 

نف�سي  لتنمية  تطويرية  خطة  وجود   •
با�ستمر�ر 

متنوعة  تدري�سية  �إ�ستر�تيجيات  تطبيق   •
و�ل�ستق�ساء،  بد�عي  �لإ �لتفكير  تدعم  وفاعلة 

مما جعل �لتنوع و�لت�سويق ميزة لح�ستي، و�أ�سعر 

ب�سعادة طالباتي في �لت�سبه بالعلماء في �لتو�سل 

للمعرفة �لجديدة من خالل �تباع طريقة �لمنهج 

�لعلمي في �لو�سول للمعرفة �لعلمية، ومن نتائج 

ذلك تفوق �لطالبات �لدر��سي وخا�سة في مادتي 

كذلك حر�ست على تطبيق �إ�ستر�تيجيات �لتقويم 

بتنوعها.

�لعملية  تدعم  ثرية  �سفية  بيئة  �إيجاد   •
تكنولوجيا  وتوظف  �لطالبات  حاجات  وتالئم  �لتعلمية 

ثر�ء عملية �لتعلم و�لتعليم  �لمعلومات لإ

مور و�ل�ستعانة  •  تفعيل �آليات �لت�سال و�لتو��سل مع �أولياء �لأ
بخبر�تهم، وخدمة �لمجتمع �لمحلي باأن�سطة د�عمة و�أعمال 

�لمحلي،  و�لمجتمع  �لمدر�سة  بين  �لعالقة  لتج�سير  تطوعية 

وعيهم  م�ستوى  ترفع  �أن�سطة  في  �لطلبة  �إ�سر�ك  وكذلك 

بالق�سايا �لعالمية.

يجابي  �لإ �أثرها  �نعك�س  مختلفة  و�إنجاز�ت  مبادر�ت  •  وجود 
�ل�سلوكات  دعم  على  �أي�سا  وعملت  �لتعليمية،  �لعملية  على 

يجابية وتنميتها عند �لطالبات من خالل �لم�ساريع �ل�سفية  �لإ

وعقد  محو�سبة  وح�س�س  �أبحاث  عمل  من  و�لال�سفية، 

عصمت محمود عبد الرزاق العمور

�سا�سية للبنات / مديرية بني كنانة المدر�ضة: �سحم �لأ

ولى الفئة: �لأ

المركز: �لثاني 

ال�ضهادة العلمية: بكالوريو�س فيزياء

عدد �ضنوات الخبرة في التدري�ش: 16 �سنو�ت 

عدد ن�ضاب الح�ض�ش: 24 ح�سة 

ففي يوم 
االحتفال ونحن 
بانتظار النتائج 
وعند سماع 
اسمي ضمن 

الفائزين شعرت 
بسعادة 
ال توصف 

أبدا،وأعتبر ذلك 
اليوم أسعد أيام 

حياتي

�0



rKF*« W�UÝ—

ول | �أيلول 2008 رسالة املعلم | �لـمجلد 47 �لعدد �لأ

و�أخرى  علمية  معار�س  و�إقامة  محا�سر�ت،  وتن�سيق  دور�ت 

بيئية وحمالت تطوعية و�إن�سانية، وكذلك �لتعاون مع بلديات 

ن�سطة على م�ستوى  �لمناطق �لتي خدمت فيها وغيرها من �لأ

نجاح مثل هذه  �لمنطقة و�إ�سر�ك فئات مختلفة من �لمجتمع لإ

�لم�ساريع، مثل م�سروع �لترويج �ل�سياحي لمنطقة �سحم.

ج3( لكل �إن�سان في هذه �لحياة نقاط قوة عليه �أن يحافظ عليها 

ويعززها، ونقاط �سعف عليه �أن يعمل على تح�سينها، وبالن�سبة لي 

�أعتبر �أهم نقطة قوة عندي �لقدرة على �لتو��سل مع طالباتي على 

�ختالف م�ستوياتهم وبيئاتهم، وحبي �لكبير لهن.

تية: مور �لآ كما �أعمل على تح�سين نف�سي في �لأ

�لتربوي.  و�لفكر  بالفل�سفة  �أكثر  �أهتم  �أن  علي   •
على  �لح�سول  خالل  من  �أكاديميا  نف�سي  تنمية  على  �أعمل   •

�ل�سهاد�ت �لعلمية. 

و�لقيام  �لتطبيقي  جر�ئي  �لإ �لبحث  بمهار�ت  �لهتمام   •
ببحوث تثري �لعملية �لتعلمية.

عمال. لالأ �لم�ستمر  �لتوثيق   •
هذه  في  �لم�ساركة  على  و�لمعلمات  �لمعلمين  جميع  �أ�سجع  ج4( 

هذه  وخو�س  و�لم�سد�قية،  �ل�سفافية  على  قائمة  فهي  �لجائزة، 

�لتجربة فيه �لكثير من �لفو�ئد �لتي لم�سناها.

ومن �لمقترحات �لتي يمكن تقديمها للزمالء.

تعالى. هلل  خال�سا  وجعله  �لعمل  و�إتقان  �هلل  على  �لتوكل   •

با�ستمر�ر. مهنيا  �لذ�ت  بتنمية  �لهتمام   •
مكان.  �لإ قدر  �لمحلي  �لمجتمع  دور  تفعيل   •

بالتز�م  �أن�سحكم  �لمعايير  عن  جابة  بالإ تبدوؤون  وعندما   •
تجربتك،  عن  �إجاباتك  تعبر  و�أن  �لمو�سوعة،  �ل�سروط 

وتعك�س �سخ�سيتك �أنت دون مبالغة.

ج5( �أما �أثر �لجائزة فّي فاأثرها عظيم جد� 

ففي يوم �لحتفال ونحن بانتظار �لنتائج وعند �سماع ��سمي �سمن 

�لفائزين، �سعرت ب�سعادة ل تو�سف �أبد�،و�أعتبر ذلك �ليوم �أ�سعد 

– خا�سة  �سامية  ملكية  جائزة  �أنها  فخر�  يكفيني  حياتي،  �أيام 

�لمعظمة،فال�سكر  ر�نيا  �لملكة  جاللة  بها  كرمتنا   - للمعلم 

بر�ز �لمعلم  و�لمتنان لملكتنا �لغالية �لتي تعمل على مد يدها لإ

�لمتميز وتكافئه وتن�سر نجاحاته.

ردنية( لنا، وهذ�  وتتبع ذلك تكريم جامعتنا �لحبيبة )�لجامعة �لأ

�أي�سا كان له �أثر كبير في نفو�سنا.

بي  خرين  �لآ وثقة  بنف�سي  ثقتي  زيادة  على  عملت  و�لجائزة 

و��ستمر�ر  وز�دت من عزيمتي  بي،  �أهلي  و�فتخار  لي  وتقديرهم 

ثرها �لمعنوي �أثر مادي خدمني �أي�سا. ومن  �سافة لأ عطائي. بالإ

دور�ت  خالل  من  متميز�ت  زميالت  �إلى  تعرفت  �لجائزة  خالل 

و�جتماعات ين�سقها فريق �لجائزة بعد �لفوز.

فكل �ل�سكر و�لتقدير لجميع �لعاملين على �إنجاح �لجائزة وبارك 

�هلل في جهودهم.

* * * * *

�1



rKF*« W�UÝ—

ول | �أيلول 2008 رسالة املعلم | �لـمجلد 47 �لعدد �لأ

و�أنا  عظيمة،  ور�سالة  مقد�سة  مهنة  �لتعليم  ج1( 

فهي  �أع�سقها،  بل  منذ طفولتي  �لمهنة  �أحب هذه 

ن�سان  �لإ ي�ستطيع  �لتي  �لعالم  �لوحيدة في  �لمهنة 

يوؤمن  �لتي  و�لقيم  �لمبادئ  غر�س  خاللها  من 

�أني  و�أ�سعر  �لمهنة  هذه  في  ذ�تي  �أجد  فاأنا  بها، 

في كل يوم �أغر�س �سجرة ويا فرحتي حينما تكبر 

خالق  هذه �ل�سجرة وتنتج �أجيال تتميز بح�سن �لأ

يمان �لقوي باأهمية �لعلم و�لبحث عن م�سادر  و�لإ

طالباتي  �أجد  ما  وكثير�  عليها،  للح�سول  �لقوة 

�للو�تي تخرجن وهن يعبرن عن مدى �فتخارهن 

�أنني  �هلل  �أحمد  حينها  لعطائي،  وتقديرهن  بي 

معلمة.

عن  مختلفا  تجعله  تميُّز  جو�نب  �إن�سان  لكل  �أن  �أوؤمن  �أنا  ج2( 

�أنني  هي  �متلكها  �أني  �سعرت  �لتي  �لتميز  وجو�نب  خرين،  �لآ

د�ئما في بد�ية �لعام �لدر��سي �أ�سع �أهد�فا وقيما محددة �أ�سعى 

لتحقيقها باأق�سى طاقاتي، و�أحدد جدول زمنيا لذلك وكذلك �أ�سع 

مالحظاتي لعمل تغذية ر�جعة لل�سنة �لمقبلة، هذ� على �ل�سعيد 

�ل�سخ�سي، �أما على �سعيد �لعمل فمن خالل فهمي لدوري ودور 

هد�ف �لتي �أ�سعى لتحقيقها مع كل �سف  �لطالب �أقوم بتحديد �لأ

و�أ�ستخدم �إ�ستر�تيجيات و�أن�سطة متنوعة تر�عي �لفروق �لفردية، 

و�أتبنى  �لم�سكالت،  وحل  �لناقد  �لتفكير  تنمية  على  و�أعمل 

مبادر�ت ذ�تية للتغلب على �لم�سكالت و�ل�سعوبات �لتي تو�جهني 

ن�سطة �لتي  مور في �لأ �أثناء عملي، وكذلك �أقوم بم�ساركة �أولياء �لأ

تدعم �لتعلم و�أحفز طالباتي على �لتناف�س �لبّناء، مثل �لم�ساركة 

في �لم�سابقات �لمختلفة، و�أي�سا �أهتم بتوثيق �أعمالي وتنظيمها 

في �سجالت خا�سة، ول �أن�سى عالقاتي �لمميزة 

مور ومديرتي، مما ي�سكل  مع �لطالبات و�أولياء �لأ

لي بيئة منا�سبة للتميز. 

ونقاط  �لقوة  لنقاط  در��ستي  خالل  من  ج3( 

�لتح�سين فاإنني �ساأعمل على ما يلي: 

جر�ئية. �لإ بحاث  بالأ �أكثر  �لهتمام   •
�لتركيز على �ل�ستفادة من خبر�ت �أولياء   •

مور. �لأ

�ل�سفية. بالبيئة  �أكثر  �لهتمام   •
ج4( �لقتر�حات �لتي �أقدمها لزمالئي �لمعلمين 

�لمعلم  لجائزة  �لتر�سح  �أر�د  من  وخ�سو�سا 

�لمتميز

�لتجربة  هذه  خو�س  في  �لتردد  وعدم  �هلل  على  �لتوكل   •
بها. يقوم  �لتي  عمال  �لأ بقيمة  �ل�ستهانة  عدم   •

و�لعمل  �لعمل  في  و�لإخال�س  مانة  و�لأ �ل�سدق  تحري   •
نهما من عند �هلل. جر و�لثو�ب لأ �لمتو��سل دون �نتظار �لأ

وتحديد  لتنفيذها  ي�سعى  �لتي  ن�سطة  و�لأ هد�ف  �لأ تحديد   •
جدول زمني لتحقيقها.

يكتب  ل  و�أن  �لمعايير  عن  جابة  �لإ �أثناء  نف�سه  عن  يعبر  �أن   •
�سيئا لم يقم به ول يوؤمن به.

خا�سة  �سجالت  في  و�أن�سطته  و�أور�قه  �أعماله  ينظم  �أن   *

ومنظمة بال�ستعانة بالحا�سوب لكي ي�ستطيع �أن يعر�سها بكل 

�سهولة وي�سر.

فدوى عواد حمد السنيد

المدر�ضة: مليح �لثانوية �ل�ساملة للبنات / مديرية ذيبان

الفئة: �لثانية

المركز: �لثاني 

ال�ضهادة العلمية: بكالوريو�س �أحياء

عدد �ضنوات الخبرة في التدري�ش: 8 �سنو�ت 

عدد ن�ضاب الح�ض�ش: 20 ح�سة 

وأعمل على 
تنمية التفكير 

الناقد وحل 
المشكالت 

وأتبنى مبادرات 
ذاتية للتغلب 

على المشكالت 
والصعوبات التي 
تواجهني أثناء 

عملي
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ج5( كان للجائزة �أثر كبير في حياتي �لمهنية و�لعامة، فقد ز�دت 

ز�د  وكذلك  نجاز،  و�لإ �لعطاء  من  للمزيد  ودفعتي  بنف�سي  ثقتي 

تقدير �لمجتمع لمهنتي، و�سعرت بلذة �لتميز. فال�سكر كل �ل�سكر 

لجاللة للملكة ر�نيا و�إد�رة �لجائزة على هذ� �لعمل �لمتميز. 

* * * * *
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مور �لتي ترغبني في مهنة �لتعليم:  ج1( من �لأ

نبياء ور�سالة وز�رة �لتربية و�لتعليم  �أنها ر�سالة �لأ

عد�د ن�سء �سالح  �سرة لإ �لتي تعد �لمكمل لدور �لأ

�لمهمة  هذه  �لتعليم  يكمل  ذلك  بعد  وفعال، 

عد�د مجتمع ماهر  د�ة �لفاعلة لإ �ل�سامية، وهو �لأ

وقادر على مو�جهة �لتحديات، و��ستيعاب �لتغير�ت 

يتنا�سب مع  بما  للو�قع  وترجمتها  �لمعرفة  و�إد�رة 

ب�سكل  خرى  �لأ �لثقافات  على  و�لنفتاح  �أخالقنا، 

�إيجابي. فر�سالتي هي بناء جيل و�عد مثقف قادر 

نتاج كقوى عاملة كقوة لبناء �لوطن  على �لعمل و�لإ

و�لم�ستقبل.

�لجو�نب  في  لتميزي  �إدر�كي  على  �لجائزة  �ساعدتني  وقد  ج2( 

تية: �لآ

معجز�ت  عن  �أفالم  عر�س  وكذلك  �لمحو�سبة  �لح�س�س   •
ردن بما فيه من كنوز وتر�ث، و�آثار  �لكون و�لها�سميين، و�لأ

ومو�سوعات عن �لبيئة.

على  تعتمد  �لتي  عمال  و�لأ �سكال  و�لأ �لمج�سمات  �إعد�د    •
مو�رد �لبيئة ومكوناتها.

بحاث �لعلمية و�لدر��سات �لميد�نية و�ل�ستق�سائية  تنفيذ �لأ  •
من  وفد  من  �أكثر  قبل  من  وم�ساهدتها  ح�سورها  تم  �لتي 

خرى. �لوز�رة و�لمديريات و�لمحافظات �لأ

ت�سكيل �لنو�دي �لمدر�سية �لمختلفة كالنادي �لبيئي و�لنادي   •
�لوطني ونادي حماية �لبيئة بالتعاون مع زميالتي �لمعلمات.

�لمديرية  م�ستوى  على  �لبيئية  �لم�سابقات  في  �لم�ساركة   •
و�لمملكة.

وتعزيز  �لمهنة  باأخالقيات  �للتز�م   •
وتبادل  �لزميالت  مع  ن�سانية  �لإ �لعالقات 

�لمعارف و�لخبر�ت.

و�لعلمية  �لتربوية  �لم�ستجد�ت  متابعة   •
�لتدريبية  و�لدور�ت  �لور�سات  في  و�لم�ساركة 

وتطوير �لذ�ت �أكاديميا.

وح�سن  طالباتي  مع  عالقاتي  توثيق   •
حب  وغر�س  �لطارئة،  �لحالت  في  �لت�سرف 

في  ووطننا  لديننا  و�لولء  و�لنتماء  �لإخال�س 

نفو�س �لطالبات، ومر�عاة �لفروق �لفردية.

�أو�ساع  على  لإطالعهم  مور  �لأ �أولياء  مع  بفاعلية  �لتعاون   •
بناتهن و�ل�ستعانة بطاقاتهم وخبر�تهم في تح�سين م�ستوى 

�لعملية �لتربوية.

نجاز عدت لنقاط �ل�سعف و�لقوة �لخا�سة بي  ج3( وتكملة لهذ� �لإ

و�ساأعمل على ما يلي:

�إنجازها  مدى  ومر�قبة  للذ�ت  تطويرية  بخطة  �لقيام   •
وتبديلها بما يتالءم مع �لتغير�ت و�لم�ستجد�ت.

�لتفكير  على  �لمحفزة  ن�سطة  �لأ من  �لمزيد  توفير   •
بد�عي. �لإ

�لتركيز على وجود ملفات للطالبات ت�سم جميع ن�ساطاتهن   •
و�أعمالهن.

للم�ستقبل  �حتياطية  ن�سخ  وحفظ  به  �أقوم  ما  جميع  توثيق   

لحاجتي له في �لم�ستجد�ت في حياتي �لتربوية و�لعلمية.

بسيمة يوسف أحمد عبيدات

االلتزام بأخالقيات 
المهنة وتعزيز 

العالقات 
اإلنسانية مع 

الزميالت وتبادل 
المعارف 
والخبرات

المدر�ضة: يبال �لثانوية �ل�ساملة للبنات / مديرية بني كنانة

الفئة: �لثانية

المركز: �لثالث 

ال�ضهادة العلمية: بكالوريو�س جغر�فيا

عدد �ضنوات الخبرة في التدري�ش: 9 �سنو�ت 

عدد ن�ضاب الح�ض�ش: 15 ح�سة 
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تية: مور �لآ ج4( ولذ� �أقترح على زميالتي وزمالئي �لأ

و�لتطبيقية  �لنظرية  �أعمالهم  جميع  وتوثيق  تدوين   •
و�لحتفاظ بها مهما كانت ب�سيطة.

نجاز�ت  �لإ وتحديد  للذ�ت  �لتطويرية  �لخطط  عمل   •
�لقادمة  �ل�سنو�ت  في  �ستنجز  و�لتي  �أنجزت  �لتي  عمال  و�لأ

على �ل�سعيدين �ل�سخ�سي و�لتربوي.

د�ئية  �لأ �لتقويمية  �ل�سجالت  على  كبير  ب�سكل  �لتركيز   •
ومر�عاة �لفروق �لفردية بين �لطلبة.

ح�سب  كل  و�لعلمية  �لتربوية  �لم�ستجد�ت  جميع  متابعة   •
تخ�س�سه.

بر�ز نقاط �لتميز ولكت�ساب وتعلم  خو�س تجربة �لجائزة لإ  •
�لعديد من �لمهار�ت.

�ل�سعف. نقاط  ومعالجة  �لقوة  نقاط  تعزيز   •
وخارجها. �لمدر�سة  في  �لزمالء  مع  و�لتعاون  �لتو��سل   •

وفل�سفته  �سخ�سيته  و�سف  في  مانة  و�لأ �ل�سدق  تحري   •
و�إبد�عاته و�إنجاز�ته.

ومحاولة  �لمحلي  �لمجتمع  مع  �لبناءة  �لعالقات  ت�سكيل   •
و�لتربوية  �لمدر�سية  مور  �لأ في  و�لتو��سل  �لت�سال 

و�لجتماعية.

�لفائزين. �ختيار  في  �لجائزة  ب�سفافية  يمان  �لإ  •
خرين بما يملكون من خبر�ت و�إبد�عات و�إنجاز�ت. �إفادة �لآ  •

ج5( وللجائزة �أثر كبير في جميع جو�نب حياتي ومنها:

و�إنجاز�تي. وبقدر�تي  بنف�سي  ثقتي  زيادة   •
مجال  �أي  وخو�س  ف�سل  �لأ لال�ستمر�ر  �لحافز  �إعطائي   •

مهما كانت �سعوبته.

و�لزمالء  �لم�سوؤولين  قبل  من  و�لمعنوي  �لمادي  �لدعم   •
هل لمو�قفي ون�ساطاتي �لتعليمية. و�لمجتمع �لمحلي و�لأ

بال�ستر�ك  �للو�تي يرغبن  لبع�س زميالتي  �أ�سبحت مرجعًا   *

في �لجائزة �إذ ي�ستعنَّ بي وياأخذن بر�أيي.

بد�ع. مع �أمنياتي للجميع بالتفوق و�لإ

* * * * *
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و�لرفعة؛  بال�سمو  ت�سعرني  كمعلمة  مهنتي  ج1( 

نني �أ�ساهم في بناء جيل �لم�ستقبل. لأ

طفال  �لأ هوؤلء  عّلمت  وقد  كذلك  �أكون  ل  كيف 

روح  فيهم  غر�ست  �لكلمات،  �أجمل  يكتبون  كيف 

ليكونو�  ف�سل  �لأ ينتقون  كيف  وعلمتهم  �لنتماء، 

�أهال للحياة.

وتباع،  ت�سترى  �سلعة  لي�س  �لحب  �أن  علموني  وهم 

و�إنما هو نتاج يح�سده �لمعلم عندما يخل�س في 

د�ء. �لأ

مور �لتي جعلتني �أ�سل �إلى �لتميز: ج2( من �لأ

ت�سفق. ل  �لو�حدة  فاليد  �سن�سل.،  معًا  د�ئمًا  �سعاري   •
مجالت  وعمل  �لوطنية  بالمنا�سبات  �لد�ئمة  م�ساركتي   •

ومطويات تعزز روح �لنتماء. 

�أول  كنت  فقد  مهنيا،  نف�سي  تنمية  على  �لد�ئم  حر�سي   •
من  كنت  كما  مديريتي،  في   ICT دبلوم  على  حا�سلة  معلمة 

�أو�ئل �لمعلمين �لحا�سلين على رتبة معلم �أول.

و�لتقويم. �لتدري�س  في  حديثة  �إ�ستر�تيجيات  ��ستخد�مي   •
عالجية  خطط  وعمل  �لطلبة  بين  �لفردية  �لفروق  مر�عاة   •

عمال. و�إثر�ئية، وتوثيق جميع �لأ

��ستخدمت  بل  مخبرية،  مو�د  لدينا  تتو�فر  ل  يومًا  �أقل  لم   •
لتنفيذ  و�لفيزياء  �لكيمياء  في  حا�سوبية  مخبريه  بر�مج 

بحو�سبة  وقمت  بالتكر�ر،  وت�سمح  مثيرة،  بطريقة  �لتجارب 

درو�س كثيرة وو�سعتها في مكتبة �إلكترونية. 

�سجار  لم �أترك �لبيئة، بل خرجت وطلبتي وجمعنا �أور�ق �لأ  •

�لنباتات،  ودر�سنا  ونجففها،  ن�سنفها  و�أخذنا 

وجمعنا �ل�سخور.

مور وح�سلت  تعاونت مع زميالتي و�أولياء �لأ  •
على �سخور نفي�سة.

جمل  ج3( كم هو جميل �أن ننجح ونتميز ولكن �لأ

و�لتميز،  �لنجاح  هذ�  على  نحافظ  �أن  ذلك  من 

من  و�ل�سعف  �لقوة  بنقاط  تزويدنا  �أن  و�أعتقد 

مام، بحيث يمكن  قبل �لجائزة يعطينا د�فعًا لالأ

و�أفكارنا  تجاربنا  ونبلور  ح�ساباتنا  نعيد  �أن 

ب�سورة �أف�سل.

مور �لتي �أ�سعر �أنني بحاجة �إلى �إعادة �لنظر فيها: ومن �لأ

من  و�جهت  مهما  بنف�سك  ثقتك  تتزعزع  ل  �أن  يجب   •
عقبات.

وحل  ن�سانية  �لإ �لعالقات  لتعزيز  �أكثر  بمبادر�ت  �لقيام   

�لخالفات.

�لت�سخي�سية. �لختبار�ت  على  �أكثر  �لتركيز   •
يكن  لم  و�إن  تميُّز،  لديهم  �لمعلمين  باأن معظم  �أوؤمن  �إنني  ج4( 

ظاهرً� فهو موجود،موجود بوجود �لنف�س و�لعقل �لذي وهبه �هلل 

ن�سان وكرمه عن �سائر �لمخلوقات. لالإ

�لمو�هب  و�كت�ساف  للذ�ت  تقييم  بعملية  �لقيام  علينا  لذلك 

خطاء، ومحاولة �إعادة بلورتها ب�سورة �سحيحة. و�لأ

جل  يعطيها  �أن  وزميلة  زميل  كل  على  �أتمنى  �لتي  مور  �لأ ومن 

ر�حة  من  �إليه  ي�سبو  ما  �إلى  �لنهاية  في  تو�سله  �أمور  �هتمامه، 

ماجدة عبد الكريم عبيد أبو صوانة

وهم علموني أن 
الحب ليس سلعة 
تشترى وتباع، 
وإنما هو نتاج 

يحصده المعلم 
عندما يخلص 

في األداء

�سا�سية �لمختلطة / مديرية �لبادية �لو�سطى المدر�ضة: �لزيتونة �لأ

الفئة: �لثانية

المركز: �لثالث 

ICT ال�ضهادة العلمية: بكالوريو�س علوم حياتية /دبلوم عالي

عدد �ضنوات الخبرة في التدري�ش: 16 �سنو�ت 

عدد ن�ضاب الح�ض�ش: 26 ح�سة 
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خرين و�لو�سول �إلى �لتميز وهي: �ل�سمير وتقدير �لآ

على  وتدريبه  وبتفكيره  به  �لنهو�س  ومحاولة  بالطالب  �لهتمام 

�لحياة،  م�سكالت  مو�جهة  على  قادرً�  ليكون  �لعقل،  ��ستخد�م 

وفتح قناة من �لمحبة و�لود.

عمى. و�لتركيز على تنمية روح �لنتماء ونبذ �لتقليد �لأ

ج5( لقد كان للجائزة �أثر كبير في نف�سي، فلي�س بال�سيء �لب�سيط 

�أن �أح�سل على لقب معلم متميز، و�أن �أنال �أكبر تكريم.

هذ�  �لتكريم،  بهذ�  وفخورة  �سعيدة  �إنني  �لملكي،  �لتكريم  �إنه 

�لتكريم �لذي �أعاد للمعلم قيمته في �لمجتمع.

لقد كانت �سعادتي كبيرة عندما قامت مديريتي بتكريمي ودعوتي 

ول  �لمتقدمة،  �لتربوية  للدور�ت  وتر�سيحي  �لموؤتمر�ت  لح�سور 

تن�س  ولم  تكريمي  �إلى  بادرت  �لتي  تلك  �لحبيبة  جامعتي  �أن�سى 

�أنني كنت يومًا من طلبتها، ف�سكرً� للجميع.

* * * * *
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حبي  ب�سبب  �لتعليم  ممار�سة  في  ��ستمر  ج1( 

وت�سكلهم  �لب�سر،  عقول  مع  تتعامل  مهنة  �سمى  لأ

طالبي  �أرى  �أن  في�سعدني  �ل�سحيح،  بال�سكل 

فاأ�سعر  �لمعرفة؛  على  للح�سول  يت�سابقون  وهم 

بالفخر و�لعتز�ز عندما �أبني جياًل و�عيًا متحماًل 

�لتطور  ويدفعني  لوطنه،  محبًا  مثقفًا  للم�سوؤولية، 

�لتكنولوجي لال�ستمر�ر بتزويد طالبي بما هو كل 

جديد لي�سبحو� طالًبا متميزين.

ج2( لقد و�سلت �إلى مرحلة �لتميز بي�سٍر و�سهولة 

لم �أكن �أتوقعها حيث كنت د�ئمًا:

و�أ�سجع  �لتدري�س،  �أثناء  في  �لمختلفة  �ل�ستر�تيجيات  �أطبق   •
�لكتاب  في  �لموجودة  ن�سطة  �لأ معظم  �إجر�ء  على  �لطلبة 

عن  �لبحث  منهم  و�أطلب  ثر�ئية،  �لإ ن�سطة  و�لأ �لمدر�سي، 

�أن�سطة �إ�سافية من م�سادر �أخرى وتنفيذها.

تقارير  وكتابة  �لعلمية،  �لق�س�س  قر�ءة  على  �لطلبة  �أ�سجع   •
عنها. 

و�أ�سجل  �لتلفاز،  في  �لمختلفة  �لتعليمية  �لبر�مج  �أتابع   •
بع�سها، و�أعر�سه على �لطلبة. 

�لعلوم  في  جديد  كل  عن  باحثة  نف�سي  تطوير  على  �أعمل   •
وخا�سًة  �لدور�ت  معظم  في  و�أ�سارك  نترنت،  �لإ خالل  من 

�لتكنولوجية.

�لجيدة  �لجتماعية  و�لعالقات  �لحرية،  ت�سودها  بيئة  �أوفر   •
�أنف�سهم  �لطالب  وبين  جهة،  من  و�لمعلمات  �لطالب  بين 

من جهة �أخرى لحل �لم�سكالت �لتي تو�جههم. 

تقيمها  �لتي  و�لدور�ت  �لندو�ت  معظم  ح�سور  على  �أحر�س   •

�لمدر�سية  ن�سطة  �لأ في  و�ل�ستر�ك  �لمدر�سة، 

�لتخطيط  فريق  في  ع�سو  نني  ولأ �إلي،  �لم�سندة 

على  د�رة  �لإ حث  على  �أحر�س  �لمدر�سة  لتطوير 

على  تعمل  تكنولوجية  بمعد�ت  �لمدر�سة  تجهيز 

تطوير �لمعلم و�لطالب.

ج3( يمكن تح�سين ما ياأتي:

معي  تح�سل  �لتي  حد�ث  �لأ جميع  توثيق   •
ومع �لطالب و�لهيئة �لتدري�سية.

�لمحو�سبة  �لح�س�س  من  �لمزيد  �إعد�د   •
وتنفيذ بع�سها من قبل �لطالب. 

و�إطالعهم  �لمدر�سة،  �أكبر في  ب�سكل  مور  �لأ �أولياء  م�ساركة   •
على منجز�ت �أبنائهم با�ستمر�ر.

�لعام  بد�ية  مع  جر�ئي  �لإ بالبحث  �لكبير  �لهتمام   •
باتباع  �لطالب  عند  �ل�سعف  بمعالجة  و�لهتمام  �لدر��سي، 

طرق مختلفة. 

و�لمدر�سين،  �لطالب،  بين  متعلم  مجتمع  خلق  على  �لعمل   •
مور. د�رية، و�أولياء �لأ و�لهيئة �لإ

�لبتكار،  على  بت�سجيعهم  �لطلبة  بين  �لناقد  �لتفكير  تنمية   •
جميع  في  لهم  �لم�ساعدة  وتقديم  و�لحتر�م،  بد�ع،  و�لإ

�لمجالت، و�لتركيز على بناء �سخ�سيتهم في جميع �لجو�نب 

�لج�سمية، و�لعقلية، و�لنف�سية.

في  للمعلمات  �لمدر�سة  في  مكثفة  عمل  ور�سات  تنفيذ   

�لتطور  و�أثر  �لحديثة  و�لتقويم  �لتدري�س  ��ستر�تيجيات 

�لتكنولوجي في تفعيل �لح�سة �ل�سفية. 

عزية محمد علي عوض

أصبحت رغبتي 
في العطاء أكثر 
مما ولد عندي 
دافعية للبحث 
عن كل ما هو 

مستجد

ولى �سا�سية �لثانية / مديرية عمان �لأ المدر�ضة: �سجرة �لدر �لأ

الفئة: �لثانية

المركز: �لثالث 

ال�ضهادة العلمية: دبلوم علوم

عدد �ضنوات الخبرة في التدري�ش: 23 �سنة 

عدد ن�ضاب الح�ض�ش: 20 ح�سة 
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تية للزمالء: ج4( يمكن �أن �أقدم �لن�سائح �لآ

في  وين�سرها  �إبد�عاته،  يظهر  حتى  للجائزة  يتقدم  �أن   •
�لمجتمع لال�ستفادة منها.

�لجائزة  معايير  على  جابة  �لإ عند  م�سد�قية  ذ�  يكون  �أن   •
على  قادرً�  ويكون  �لمعلم،  و�قع  من  �إجاباته  تكون  و�أن 

�لغرفة  د�خل  و�لتقويم  �لتدري�س  ��ستر�تيجيات  ��ستخد�م 

�ل�سفية، لتلبية حاجات �لطالب �لتعليمية. 

�سغيرة،  كانت  مهما  كافة  منجز�ته  با�ستمر�ر  يوثق  �أن   •
ويحتفظ بها في ملف خا�س.

�لتنمية �لمهنية �لم�ستد�مة و�ل�ستفادة من �أي دورة وخا�سة   •
�لتكنولوجية، وتوظيفها د�خل �لغرفة �ل�سفية.

في  با�ستمر�ر  معهم  ويت�ساور  �لزمالء  �قتر�حات  يتقبل  �أن   •
كل ماهو جديد يخ�س �لعملية �لتعليمية و�لتربوية.

�أن يتقبل �لتطور�ت �لتكنولوجية ويعمل على �ل�ستفادة منها   *

في د�خل �لمدر�سة وخارجها.

تية: مور �لآ ج5(�أثرت �لجائزة في ب�سكل كبير في �لأ

كيانها  لها  معلمة  باأنني  �أفتخر  فاأ�سبحت  بنف�سي  ثقتي  �زد�دت 

و�لثقة  بالحتر�م  �لمدر�سة  �إلى  يح�سر  من  كل  �إلي  ي�سير  حيث 

و�لتقدير فاأ�سعر بالفخر و�لعتز�ز و�لجميع يرغب في �أن �أ�سبح 

بنائه. معلمة لأ

�أ�سبحت رغبتي في �لعطاء �أكثر مما ولد عندي د�فعية للبحث عن 

كل ما هو م�ستجد، فعملت على بناء مجتمع متعلم من خالل لقائي 

وتو�سيح  مور،  �لأ و�أولياء  و�لطلبة  و�لمعلمات  د�رية  �لإ �لهيئة  مع 

دور كل منهم في �لعملية �لتعليمية، فا�ستجابو� لي كوني �لمعلمة 

�لمتميزة في �لمدر�سة.

* * * * *
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و�أ�سرف  �أ�سمى  من  �لتعليم  مهنة  �أنَّ  �أرى  ج1( 

وقد  و�لمر�سلين،  نبياء  �لأ ر�سالة  وهي  �لمهن، 

و�إني  �لمخل�سين،  �لعلماء  جميع  ب�سرفها  �فتخر 

لهذه  مز�ولتي  عند  فريدة  حقيقية  متعة  جد  لأ

�لمهنة، فاأنا حري�س على خلق جيل د�ئم �لعطاء، 

بين  حاماًل  �لمعا�سرة  �لحياة  متطلبات  يو�كب 

جو�نحه ر�سالة �لخلق �لقويم و�لعلم �لرفيع. 

�لطالب،  �سخ�سية  تقدير  على  �أحر�س  ج2( 

و�أ�سعى �إلى تلبية حاجاته بجدٍّ وودٍّ من دون تعنيف 

فاإنني  كذلك  لمكانة،  تقليل  �أو  لر�أي  تحقير  �أو 

�لتدري�س  ��ستر�تيجيات  في  �لتنويع  على  �أو�ظب 

و��ستر�تيجيات �لتقويم و�أدو�ته.

بع�س  بينهم  من  برز  وقد  بد�عي،  �لإ �لعمل  على  طلبتي  و�حفز 

�لمبدعين في مجالت كتابية عديدة.

بناء  في  �لرئي�سة  �لعنا�سر  من  �لمهنية  �لتنمية  باأنَّ  و�أرى 

�سخ�سيتي، فقد �سعيت �إلى تنمية نف�سي مهنيًا من خالل متابعة 

�لمتاحة،  �لتربوية  �لدور�ت  في جميع  و�لم�ساركة  �لعليا  در��ستي 

من  عددً�  وكتبت  �لتربوية  �لم�ستجد�ت  على  بالطالع  و�أقوم 

�لبحوث �لعلمية �لمتخ�س�سة، وقد �سدر لي ديو�ن �سعر، وكتبت 

مجموعة كبيرة من �لمقالت و�لق�سائد في �لعديد من �ل�سحف 

�ليومية و�لدوريات �لمحلية.

فر�د  عملت ع�سوً� و�أمين �سر في ثالث جمعيات خيرية تعنى بالأ

قل حظًا في �لمجتمع �لمحلي. �لأ

في  �لقائمة  �للجان  من  �لعديد  على  �أ�سرف 

ن. مدر�ستي منذ تعييني و�إلى �لآ

�لتي  �لن�سر�ت  من  مجموعة  باإ�سد�ر  قمت  وقد 

تعنى بن�سر تمـّيـز �لطلبة و�إبد�عاتهم.

�أنني  �أجد  �أعمالي  لجميع  دقيق  تاأمل  بعد  ج3( 

�لتمّيز،  طريق  في  �ل�ستمر�ر  �إلى  ما�سة  بحاجة 

عمال  وبحاجة كذلك �إلى تنظيم مجموعة من �لأ

بد�عية �لخا�سة بي وبطلبتي، و�لعمل على جعل  �لإ

�أحر�س على  و�أن  �لنماذج مثاًل يحتذي به،  هذه 

�للقاء�ت  خالل  من  نجاحاتي  من  �لعديد  ن�سر 

�لمتتالية �أو �لن�سر�ت �لمتنوعة.

و�لبتكار  بد�ع  �لإ تنمية  مد�ومة  على  �أحر�س  �أن  �ل�سروري  ومن 

�لحا�سوبية  �لبرمجيات  كاإعد�د  �لمجالت  �ستى  في  طلبتي  عند 

بد�ع وتخ�سي�س  بد�عية �لمتنوعة، وتحفيزهم على �لإ و�لكتابات �لإ

مهار�تهم  �إبر�ز  على  ت�ساعد  �لتي  و�لمعنوية  �لمادية  �لحو�فز 

و�إبد�عاتهم. 

ج4( و�أقول لزمالئي �لمعلمين و�لمعلمات �إّنكم ت�ستحقون �لتكريم 

و�لتقدير، فاجعلو� من م�ساركتكم في جائزة �لملكة ر�نيا للمعلم 

بر�ز �إبد�عاتكم، وما عليكم �إل �أن تقومو�  �لمتميز مجاًل رحبًا لإ

خطة  نف�سكم  لأ و�ر�سمو�  �أعمالكم،  جميع  توثيق  على  بالمو�ظبة 

على  ت�ساعدكم  و��سحة  معايير  �سمن  عليها  لت�سيرو�  و��سحة 

�أنَّ حر�سكم  و�علمو�  تمّيزكم،  �أعمالكم، وتظهر مجالت  تنظيم 

باأنف�سكم  �لعالية  ثقتكم  على  و��سح  دليل  للجائزة  �لتر�سح  على 

بر�ز تمّيزكم. وو�سيلة و��سحة لإ

علي راجي عبد الرضاونة

لقد ساعدتني 
الجائزة على 

تنظيم أعمالي 
من خالل 

معاييرها التي 
تتصف بالتحديد 

والشمولية 
والدقة والوضوح

المدر�ضة: زيد بن حارثة �لثانوية �ل�ساملة للبنين / مديرية ماأدبا

الفئة: �لثالثة

ول  المركز: �لأ

ال�ضهادة العلمية: ماج�ستير مناهج وطرق تدري�س لغة عربية

عدد �ضنوات الخبرة في التدري�ش: 20 �سنة 

عدد ن�ضاب الح�ض�ش: 21 ح�سة 
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عز�ء �أنَّ �لجائزة �ساعدتني على ن�سر تمّيزي،  و�علمو� زمالئي �لأ

�لفائزين؛  �لمعلمين  لجميع  �لممّيزة  �لم�سرقة  عمال  �لأ و�أبرزت 

فقد �أ�سهمت في ن�سر ق�س�س نجاحاتهم من خالل قنو�ت متنوعة 

ومنها و�سائل �لإعالم �لمتعددة. 

خالل  من  �أعمالي  تنظيم  على  �لجائزة  �ساعدتني  لقد  ج5( 

و�لو�سوح،  و�لدقة  و�ل�سمولية  بالتحديد  تت�سف  �لتي  معاييرها 

�لتي  �لدور�ت  �لتعليمية من خالل  �لمهار�ت  بع�س  �كت�سبت  وقد 

�إد�رة �لجائزة، ومن خالل تبادل �لخبر�ت مع مجموعة  نّظمتها 

من �لزمالء �لفائزين.

لحياتي  �لم�سرق  �لجانب  �إبر�ز  في  �لكبير  �لف�سل  للجائزة  �إّن 

�لجائزة  �أ�سبحت  لذ�  تمّيزي،  مظاهر  ن�سر  خالل  من  �لعملية 

�لمقترن  �لمتقن  �لجاد  �لعمل  لمو��سلة طريق  لي  حافزً� عظيمًا 

بد�ع. بالتمّيز و�لمثالية و�لإ

�لنحو  تمّيزي على  في  �آر�ءهم  �أبدى مجموعة من طلبتي  وقد   *

تي: �لآ

�لذين  �لمعلمين  من  �لر�ساونة  ر�جي  علي  �ستاذ  �لأ معلمنا  يعدُّ 

�لحتر�م  �سديد  فهو  �أمور عديدة،  في  �لمثلى  �لقدوة  فيهم  نجد 

�لوقت،  على  بوي، حري�س  �لأ �لجانب  تعامله  على  يغلب  للطلبة، 

ويحر�س على �لتنويع في �أ�ساليبه �لتدري�سية، ي�سرف على �لعديد 

�أن�سطتها  في  �لم�ساركة  على  ويحثنا  �لمدر�سة،  في  �للجان  من 

�لمتنوعة.

�سّمم  فقد  �لتعليم؛  في  �لحا�سوب  توظيف  على  يحر�س  ومعلمنا 

تعليمية  مو�سوعات  على  �سفحاته  ��ستملت  �إلكترونيا  موقعًا 

متنوعة، و�ساعدنا في �إعد�د مجموعة من �لبرمجيات و�لعرو�س 

�لتقديمية.

رعاية  في  �لكبير  ثر  �لأ علي  �ستاذ  �لأ �لفا�سل  لمعلمنا  كان  لقد 

من  �لعديد  طالبه  من  مجموعة  نحن  عندنا  فبرزت  موهبتنا، 

وثقافية  ووطنية  تربوية  مجالت  في  �لمتنوعة  دبية  �لأ �لكتابات 

متعددة.

�لطالب: �أن�س محمد �لعجالين، �ل�سف / �لثاني �لثانوي )علمي( 

�لثانوي )علمي( -  ول  �لأ �ل�سف /  �لجماعين،  - عامر محمود 

�سا�سي - يو�سف نديم  يزن محمد �لزعير�ت، �ل�سف / �لعا�سر �لأ

�سا�سي - �أحمد محمد �أبو جريبان،  �لخف�س، �ل�سف / �لعا�سر �لأ

�سا�سي �ل�سف / �لتا�سع �لأ

* * * * *
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�سامية  ر�سالة  و�ساحب  معلم  باأنني  �أعتز  ج1( 

جيال و�إعد�دهم للحياة، وعندما �أ�ساهد  بتعليم �لأ

طالبي يلتحقون بالموؤ�س�سات �لتعليمية و�لجامعات 

بر�سالتي  موؤمنًا  و�لعتز�ز  بالفخر  �أ�سعر  فاإنني 

�لنبيلة �لتي �أحببت، و�نتمائي لوطني ومهنتي �لتي 

عندما  و�لكبرياء  بالفخر  و�أ�سعر  �أخل�ست،  فيها 

�أقف �أمام طالبي وهم ينهلون من �لعلم و�لمعرفة، 

و�أ�سعى لتعديل �سلوكهم و�إر�سادهم للخير.

توفير  يعني  للتميز  �ل�سخ�سي  مفهومي  �إن  ج2( 

بيئة تربوية وتعليمية من خالل:

طاقاتي  �أق�سى  وبذل  بر�سالتي،  يمان  �لإ  •
من �أجل بناء مجتمع قادر على مو�جهة تحديات �لع�سر.

��ستغاللها  يح�سن  هائلة  طاقات  لديهم  طالبنا  باأن  يمان  �لإ  •
وت�سخيرها في خدمة �لمجتمع و�لوطن.

م�ستو�ي  تح�سين  على  معلما  �أ�سبحت  �أن  منذ  �سعيت  لقد   •
بعد  در��ستي  �إكمال  خالل  من  وذلك  و�لمهني  كاديمي  �لأ

ردنية، و�لح�سول على درجة  �سهادة �لدبلوم في �لجامعة �لأ

�لبكالوريو�س و�لدبلوم �لعالي، ثم �نتقلت �إلى جامعة �ليرموك 

�لدر��سة  و��سلت  وبعدها  �لماج�ستير،  درجة  على  وح�سلت 

ن على �أبو�ب �لح�سول على درجة �لدكتور�ه. حيث �أنني �لآ

مور  �لأ و�أولياء  وطالبي  زمالئي  مع  متميزة  عالقات  بناء   •
تر�ح وتبادل  فر�ح و�لأ و�لمجتمع �لمحلي، وم�ساركتهم في �لأ

بناء. ر�ء حول م�سيرة �لتعليم وم�ستقبل �لأ �لآ

مع  �لمتنوعة  و�ل�ستر�تيجيات  و�لطرق  �ساليب  �لأ ��ستخد�م   •
طالبي وحثهم على �لبحث �لعلمي لتنمية �أنف�سهم. 

و�لتطوير،  �لتخطيط  على  د�ئمًا  �لحر�س   •
�لمختلفة  و�ل�سجالت  ن�سطة  �لأ و��ستخد�م 

�لر�أي  و�إبد�ء  �لتفكير  حرية  �إطالق  خالل  من 

و�لنقد �لبناء، و�لعمل �لجماعي لخلق جيل موؤمن 

�سالة و�لمعا�سرة. بالأ

تطوير  �إلى  عملي  بد�ية  منذ  �سعيُت  لقد  ج3( 

و��سح  �أثر  للتقييم  وكان  و�لعلمي  �لمهني  و�قعي 

في �إبر�ز بع�س �لمو�قف من �لتح�سين و�لتطوير 

من  �ل�ستر�تيجيات  با�ستخد�م  �لتنويع  ومنها 

�أجل �إي�سال �لر�سالة ب�سكل و��سح، و�لتوثيق لكل 

عمال �لتي �أقوم بها في �لعملية �لتعليمية و��سعًا  �لأ

ُن�سب عيني �لوقت وتوزيعه ب�سكل منا�سب في �لموقف �ل�سفي، 

موؤكدً� �أهمية �لنقد �لبّناء �لذي �أُوجهه لنف�سي في �أثناء �لموقف 

�ل�سفي وبعده ليكون ذلك عونًا لي في تخطي �لعقبات �لالحقة 

مثلة  مر�ء �أروع �لأ خطاء �لمتوقعة، وقد �سرب لنا �لخلفاء و�لأ و�لأ

عنه  �هلل  ر�سي  �لخطاب  بن  �سيدنا عمر  ر�أ�سهم  وعلى  ذلك  في 

عندما طلب من �لم�سلمين �أن يقّوموه �إذ� ما ر�أو� فيه �عوجاجًا.

�ل�سمير،  ومر�قبة  �لعمل،  في  �هلل  مخافة  �لحكمة  ر�أ�س  ج4( 

ناأخذ  �أعناقنا  في  �أمانة  عليها،  و�لمحافظة  جيال  �لأ ومر�عاة 

من  �لع�سر،  تحديات  ومو�جهة  و�لتقدم  �لرفعة  �إلى  باأيديهم 

و�لحتفاظ  لهم،  ر�ساد  و�لإ �لن�سح  وتقديم  متابعتهم  خالل 

�أولياء  مع  �لتو��سل  ج�سور  و�إقامة  ون�ساطاتهم  �لطلبة  ب�سجالت 

لفة معهم، ليكونو� عونًا لنا في  مور، وتعميق �أو��سر �لمحبة و�لأ �لأ

بناء ونجاحهم، موؤكدً� وجوب �لحزم في مو�طن �لحزم  تقدم �لأ

علي نايل عبدالرحمن الشوفيين

اإليمان بأن 
طالبنا لديهم 
طاقات هائلة 

يحسن استغاللها 
وتسخيرها في 
خدمة المجتمع 

والوطن

�سا�سية للبنين/ مديرية ماأدبا المدر�ضة: �لعري�س �لأ

الفئة: �لثالثة

المركز: �لثاني 

ال�ضهادة العلمية: ماج�ستير مناهج و�أ�ساليب در��سات �جتماعية

عدد �ضنوات الخبرة في التدري�ش: 22 �سنة 

عدد ن�ضاب الح�ض�ش: 20 ح�سة 

��



rKF*« W�UÝ—

ول | �أيلول 2008 رسالة املعلم | �لـمجلد 47 �لعدد �لأ

و�ل�ستماع  خر  �لآ �لر�أي  �لحرية و�حتر�م  �لقائمة على  و�لمعاملة 

هم من ذلك �سعة �لطالع و�لمعرفة و�لتخطيط �لد�ئم  لهم، و�لأ

ب�سكل  �لمعلومة  و�إي�سال  �ل�ستر�تيجيات  في  و�لتنوع  و�لم�ستمر 

يتنا�سب وقدر�ت �لطلبة مر�عيًا �لفروقات �لفردية لديهم.

ج5( لقد كان للجائزة �أثر عميق في نف�سي بح�سولي على جائزة 

�لمعظمة  �لجاللة  �ساحبة  �إياها  منحتنا  �لتي  �لمتميز  �لمعلم 

د�عيًا  و�لعمل  �لتقدم  في  لال�ستمر�ر  دفعتني  فقد  ر�نيا،  �لملكة 

�هلل عز وجل �أن ياأخذ بيدي �إلى ما فيه كل �لخير لوطني وعملي، 

و�ساعيًا للمحافظة على هذ� �لتميز في ظل ر�عي �لم�سيرة جاللة 

�لملك عبد�هلل �لثاني �بن �لح�سين وفقه �هلل ورعاه �لذي ما تو�نى 

�لمجالت  كل  في  و�أمته  �سعبه  �أبناء  �إلى  �لعون  يد  مد  عن  يومًا 

وعلى ر�أ�سها �لتعليم.

* * * * *
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نها من �أقد�س  �أرغب بال�ستمر�ر في هذه �لمهنة لأ

محببة  مهنة  وهي  �لب�سرية،  عرفتها  �لتي  �لمهن 

�لح�ساري  �لموروث  نقل  في  ت�سهم  نها  لأ �إلّي، 

جيال �لذين يحملون هذ� �لموروث  مم وبناء �لأ لالأ

نني من خاللها  �لح�ساري، و�أنا �عتز بهذه �لمهنة لأ

يمكن �أن �أ�ساعد في �إعد�د جيل متعلم مفكر باحث 

م�ستك�سف قادر على مو�جهة �لتحديات.

�أما تميزي فقد جاء من خالل:

�لتعليم. مهنة  في  جديد  هو  ما  كل  تعلم   •
�لتي  �لتدريبية  �لدور�ت  في  �للتحاق   •

تعقدها وز�رة �لتربية و�لتعليم.

�لتعليم  في  وتطبيقاته  بالحا�سوب  �لهتمام   •
نتل فقد ح�سلت على �سهادة ICDL ودورة �لإ

و�لت�سالت  �لمعلومات  تكنولوجيا  دبلوم  على  ح�سولي   •
�أ�سهم في تجذير �لتميز لدي.

�ل�سفية  �لغرفة  د�خل  �لتدري�س  ��ستر�تيجيات  في  �لتنويع   •
�لوطنية  �ل�سخ�سية  �سقل  في  �لتاريخ  مبحث  دور  لتفعيل 

ح�ساريًا  معينًا  تمثل  �لتي  �سالمية  �لإ �لعربية  �لجذور  ذ�ت 

�سيلة. ن�ستمد منه هويتنا �لأ

تفعيل  خالل  من  �لطالبات  لدى  و�لنتماء  �لولء  تنمية   •
و��ستغالل  �لمدر�سية  ذ�عة  �لإ في  �لوطنية  �لمنا�سبات 

ح�س�س �لتربية �لوطنية في ذلك.

على  ح�سولي  بعد  تح�سينها  �إلى  �أ�سعى  �لتي  مور  �لأ من  ج1( 

�لجائزة:

بها. �أقوم  �لتي  عمال  �لأ جميع  توثيق   •
توثيق �لعالقات مع زميالتي �لمعلمات في �لتخ�س�س نف�سه   •

د�خل �للو�ء من �أجل �ل�ستفادة من خبر�تهن.

توثيق �ل�سالت مع �لمجتمع �لمحلي من �أجل   •
توفير مو�رد بديلة لال�ستفادة منها في �لتدري�س.

ج2( و�إنني بعد خو�سي لهذه �لتجربة �أ�سجع جميع 

فا�سل على �لتقدم لهذه �لجائزة �لتي  �لزمالء �لأ

�أعادت للمعلم مكانته �لمرموقة، وعززت دوره في 

دو�ر �لتربوية �لمطلوبة فتعيد بذلك للمعلم  لعب �لأ

زمانه - كما قالت جاللة �لملكة ر�نيا - فيعبرون 

عن �أنف�سهم بكل �سفافية وو�سوح، و�إنني �أوؤكد لهم 

باأن هذه �لجائزة لي�ست بحاجة �إلى جهد �إ�سافي 

�لعمل  وتنظيم  ترتيب  �إلى  تحتاج  و�إنما  منهم 

وجمعه وتوثيقه مهما كان ب�سيطا.

و�ن�سحهم بال�ستفادة من جميع زمالئهم مهما 

كانت تخ�س�ساتهم، و�ل�ستفادة من زمالئهم �لذين فازو� بهذه 

�لجائزة، ول بد لهم من �لبحث عن �سخ�س ما ليقدم لهم �لدعم 

�لمعنوي.

لقد وفرت لي �لجائزة �لدعم �لمعنوي �لذي جعلني �أفتخر باأنني 

معلمة وجعلني �أتابع �لم�سير في هذه �لمهنة و�أنا مرفوعة �لر�أ�س.

�لمعلمة  يقلن  وهّن  �لمعلمات  زميالتي  كثيرً�  �سمعت  ولقد 

�لمتميزة، فقد �أ�سبحت هذه �ل�سفة مال�سقة لنا نحن �لحائزين 

بنا  خرين  �لآ فخر  من  �لجائزة  ز�دت  ولقد  �لجائزة،  هذه  على 

هل، و�لطالبات، و�لمجتمع  د�رة، و�لمعلمات، و�لزميالت، و�لأ )�لإ

�لمحلي...(

ولقد ز�دت �لجائزة من ثقتي بنف�سي ودفعتني لمزيد من �لعطاء 

و�لتمّيز بعون �هلل تعالى.

لميا محمد محمود الزعبي

وإنني أؤكد 
لهم بأن هذه 
الجائزة ليست 

بحاجة إلى جهد 
إضافي منهم 

وإنما تحتاج إلى 
ترتيب وتنظيم 
العمل، وجمعه 
وتوثيقه مهما 

كان بسيطا

المدر�ضة: خرجا �لثانوية �ل�ساملة للبنات / مديرية بني كنانة

الفئة: �لثالثة

المركز: �لثاني 

ال�ضهادة العلمية: بكالوريو�س تاريخ /دبلوم تكنولوجيا معلومات و�ت�سالت

عدد �ضنوات الخبرة في التدري�ش: 14 �سنة 

عدد ن�ضاب الح�ض�ش: 18 ح�سة 

* * * * *
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مور �لتي ترغبني في �لتعليم: ج1( من �لأ

فنية،  لوحة  ت�سكل  لي  بالن�سبة  غر�سي  "ثمار 
�أزهارها وثمارها مو�طنون �سالحون ينبتون على 

�أغ�سان �لوطن، وتمتد جذورهم في �أعماق تر�ب 

�لوطن �لحبيب، منهم �لمعلم و�لمهند�س و�لطبيب 

وكلما  �ل�سدوق،  و�لتاجر  و�لجندي  و�لمز�رع 

تخرج فوج من طالبي �زد�دت �للوحة جمال وتاألقا 

و�زد�دت رغبتي بال�ستمر�ر بمهنة �لتعليم"

جر�ء�ت �لتي تترجم تميزي:  ج2( �أهم �لإ

عندما  و�سبابية  م�سوهة  �لتميز  �سورة  "تكون 
من  متميز  وغير  نف�سه،  نظر  وجهة  من  متميز�  �ل�سخ�س  يكون 

خرين. ويزول �لت�سوه و�ل�سباب عن �سطح �ل�سورة،  وجهة نظر �لآ

وت�سبح نا�سعة م�سقولة عندما يكون �لتميز نابعًا من ذ�ت �ل�سخ�س 

ومتّوجًا ب�سهادة يمنحها �أهل �لفكر و�لخت�سا�س وترعاها �ساحبة 

�لجاللة. نعم لقد تميزُت، �أقولها بكل فخر و�عتز�ز، ومن �أ�سباب 

– ما  �لتحكيم  للجنة  �لنهائي  �لتقرير  لي  ي�سهد  – كما  تميزي 

هد�ف �لتي �أ�سعى لتحقيقها  �سا�سية و�لأ لدي من منظومة �لقيم �لأ

كاديمية وبالتنويع في  عند طالبي، ولقيامي بمبادر�ت للتنمية �لأ

�أ�ساليب وو�سائط �لت�سال �لمختلفة و�أ�ساليب وطر�ئق �لتدري�س 

روح  لتنمية  �لجماعي  �لتعلم  ل�ستر�تيجية  وتوظيفي  �لحديثة، 

وتعزيز  و�لمهنية،  ن�سانية  �لإ للعالقات  تعزيزي  وكذلك  �لفريق. 

�لطلبة للتعلم �لذ�تي و�لتز�مي باأخالقيات �لمهنة".

ج3( محطة تاأمل:

قد  باأنني  و�أّدعي  عندها  �أقف  كي  حدود  �أو  �سقف  للتميز  لي�س   

خرون.  �أكملت �لتميز و�أحطت بما لم يحط به �لآ

ففي كل يوم جديد �أتعلم ما هو جديد، �أ�ستفيد من 

خرين وخبر�تهم، فاأكت�سب  �لطالع على تجارب �لآ

في  �أوظفها  جديدة  و�تجاهات  ومهار�ت  معارف 

ما  و�أر�جع  �لبّناء،  �لنقد  �أتقبل  �ل�سفية.  �لغرفة 

خرى، لتح�سين  قمت به من �أعمال بين �لفينة و�لأ

من  �لما�سي  في  به  قمت  لما  عدت  فلو  �أد�ئي، 

�أعمال در�مية قبل عام )2000( لقمت بت�سوير 

عمال لتظل موثقة لي�س ن�سًا فح�سب و�إنما  تلك �لأ

على �أقر��س �لحا�سوب، علمًا بان جزءً� من تلك 

عمال قد تم توثيقه عبر �أ�سرطة �لفيديو. �لأ

ج4( مقترحات �أقدمها للزمالء لال�ستفادة من تجربتي: 

عزيزي �لمعلم كن على يقين باأن بذرة �لتميز موجودة بد�خل كل 

نبياء  ردنيين، كيف ل ومهنة �لتعليم هي مهنة �لأ و�حد مّنا مع�سر �لأ

و�لمر�سلين كما قال نبينا عليه �ل�سالم: "�إنما بعثت معلمًا". وحتى 

تنمو هذه �لبذرة ل بد لها من �لرعاية و�لبيئة �لمنا�سبة.من هنا 

د�فعية  �ساحب  تكون  �أن  من  لك  بد  فال  �لتميز  �أردت  �إذ�  نقول 

وذ� �إر�دة تذلل كل �ل�سعاب، عليك بالتوثيق وقديمًا قيل: كل �سر 

جاوز �لثنين �ساع، وكل علم لي�س في �لقرطا�س �ساع، وعليك �أن 

تكون ع�سوً� فاعاًل في �لمدر�سة وفي �لمجتمع، و�أن تكون منظومة 

�لقيم �لتي ت�سعى لتحقيقها عند طالبك هي �ل�سلوك �لذي تعي�سه 

ويكت�سبه عنك �لطلبة بالقدوة �لح�سنة.

ج5( �أثر �لجائزة فّي:

 �إنه لمن �ل�سعب على �ساحب �لطموح في تحقيق �لذ�ت �لوقوف 

المدر�ضة: �لمركز �لريادي للطلبة �لمتفوقين / لو�ء �لكورة

الفئة: �لثالثة

المركز: �لثاني 

ال�ضهادة العلمية: ماج�ستير تربية/تقنيات �لتعليم -بكالوريو�س فنون جميلة/در�ما

           دبلوم تربية/�أ�ساليب تدري�س

عدد �ضنوات الخبرة في التدري�ش: 18 �سنة 

عدد ن�ضاب الح�ض�ش: 16 ح�سة 

صالح سليمان عيسى خريسات

إذا أردت التميز 
فال بد لك من أن 

تكون صاحب 
دافعية وذا 

إرادة تذلل كل 
الصعاب
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�أن  فبعد  و�حدة.  خطوة  ولو  �لور�ء  �إلى  �لرجوع  �أو  ما،  حد  عند 

لم  زمالئي  بين جميع  بالبنان  �إلّي  ي�سار  متميزً�  معلمًا  �أ�سبحت 

�أعد �أقبل بتقديم ما هو ماألوف وعادي، فما �أقوم به من �أن�سطة 

طابع  به  يدخل  و�أن  بد  ل  طالبي  مع  در�مية  و�أعمال  �إثر�ئية 

بد ّ  �لتميز وم�سد�قيته فال  �أحافظ على  بد�ع. وحتى  و�لإ �لجدة 

من �ل�ستمر�ر بالجديد �لمتميز وعدم �لر�سا بالو�قع، و�لطموح 

ف�سل د�ئما. لالأ

* * * * *
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قيم  فيها  تتجلى  مهنة مقد�سة  �لتعليم  مهنة  ج1( 

لختيار  �لفر�سة  لي  �أتيحت  ولو  و�لعطاء.  �لبذل 

فحبي  معلمة،  �أكون  �أن  من جديد لخترت  مهنتي 

و�ل�سعوبات  �لتعب  ين�سيني  لها  وتقديري  لمهنتي 

و�أنا  بين طالباتي  نف�سي  �أجد  وكم  تو�جهني.  �لتي 

�أ�سهم في ن�سر ثقافة �لحا�سوب و�إعد�دهن لمو�كبة 

�لتطور�ت �لمت�سارعة من حولنا يوما بعد يوم.

ج2( من �أول يوم لي في �لمهنة عاهدت نف�سي �أن 

�أكون معلمة متميزة وقد جذرت تميزي بما ياأتي:

�لخطط  بو�سع  للدرو�س  �لجيد  �لتخطيط   •
�ل�سنوية و�لخطة �ليومية و�لعمل على تحديثها با�ستمر�ر.

�لحديثة. �لتدري�س  ��ستر�تيجيات  ��ستخد�م  في  �لتنويع   •
على  وحثهن  �لطالبات  وتعزيز  متنوعة  �أن�سطة  �إعد�د   •

بد�ع. �لإ

وورقيا. �إلكترونيا  وتوثيقها  منظمة  ب�سجالت  �لحتفاظ   •
�سديقة  بل  معلمة  فقط  لي�س  �لطالبات  مع  �لتعامل  ح�سن   •

ومربية.

و�إقامة  �لمتنوعة  �لمدر�سية  ن�سطة  �لأ في  �ل�ستر�ك   •
�لمعار�س.

 ،ICDL �لحر�س على تنمية ذ�تي مهنيا باأخذ �لدور�ت مثل:   •
وworld-links، وح�سور �لور�س �لتدريبية �لمتنوعة.

ICDL، و�إعطاء  دور�ت  على  �لمعلمين  تدريب  في  �لم�ساركة   •
دور�ت في مر�كز تنمية �لمجتمع.

�لمعلمات  مع  و�لتعاون  �لتعامل  وح�سن  �لوظيفي  �للتز�م   •
د�رة. و�لإ

و�لمناق�سة  �لهادف  �لحو�ر  مهار�ت  تنمية   •
�لعمل  روح  وتنمية  �لطالبات،  لدى  و�لعر�س 

�لجماعي.

ج3( وقد كان لم�ساركتي في �لجائزة دور كبير في 

عمل على تعزيزها  معرفة نقاط �لقوة �لتي لدي لأ

�أمور  معرفة  وكذلك  وتنميتها.  فيها  و�ل�ستمر�ر 

بحاجة �إلى تح�سين حتى �أرقى بتميزي لم�ستويات 

مور: �أعلى ومن هذه �لأ

�لمجتمع  مع  و�لتو��سل  �لتفاعل  زيادة   •
�لجتماعية  ن�سطة  �لأ في  و�لم�ساركة  �لمحلي، 

�لمختلفة.

�لطالبات  تفاعل  من  تزيد  مبتكرة  ن�سطة  لأ �لتخطيط   •
وتر�عي �حتياجاتهن.

ردنية. �لأ �لتربوية  �لفل�سفة  على  �أكبر  ب�سكل  �لطالع   •
فّعال،  ب�سكل  �لحديثة  �لتقويم  ��ستر�تيجيات  ��ستخد�م   •

و�لتنويع فيها.

لتح�سين  �لعالجية  �لخطط  و�سع  في  مور  �لأ �أولياء  �إ�سر�ك   

م�ستوى �لطالبات.

هذه  وخو�س  للجائزة  �لتقدم  على  �لمعلمين  جميع  �أ�سجع  ج4( 

�لتجربة �لر�ئعة �لتي تتيح للمعلم �لحق �أن ين�سر �إبد�عاته وتميزه، 

ي  و�أن يح�سن �أ�ساليب تدري�سه، ومن �لقتر�حات �لتي �أقدمها، لأ

معلم يتقدم للجائزة:

ن�سطة �لتي يقوم بها �أو ي�سارك  �لحر�س على توثيق �أعماله و�لأ  *

فيها �أول باأول.

الجائزة
جاءت لتكريم 

كل معلم 
صادق يحترم 

مهنته ويؤدي 
حقها على 
أكمل وجه

المدر�ضة: خزمة �لثانوية �لمختلطة / مديرية تربية لو�ء دير عال

الفئة: �لثالثة

المركز: �لثالث 

ICT ال�ضهادة العلمية: بكالوريو�س علم �لحا�سوب + دبلوم عاٍل

عدد �ضنوات الخبرة في التدري�ش: 13 �سنة 

عدد ن�ضاب الح�ض�ش: 19 ح�سة 

سميره إبراهيم مرعي الفريحات

�0



rKF*« W�UÝ—

ول | �أيلول 2008 رسالة املعلم | �لـمجلد 47 �لعدد �لأ

جابة  و�لإ �لمعايير  على  جابة  �لإ عند  �لم�سد�قية  توخي   •
باأمثلة و�قعية ي�ستخدمها �لمعلم با�ستمر�ر في تدري�سه.

و�لطلبة،  �لمعلمين  و�لزمالء  د�رة  �لإ مع  �لعالقة  تح�سين   •
ن�سطة �لمدر�سية. و�أن يكون له دور بارز في جميع �لأ

خبرة  من  ي�ستفيد  و�أن  �لمحلي  �لمجتمع  مع  عالقته  تطوير   •
هل و�إمكاناتهم. �لأ

من  به  حظيت  �لذي  و�لتكريم  بالجائزة  لفوزي  كان  لقد  ج5( 

�أثر كبير في حياتي،  �لعبد �هلل حفظها �هلل  ر�نيا  �لملكة  جاللة 

و�لعطاء  و�لتميز  �لعمل  لمو��سلة  قويا  حافز�  �أعطتني  فالجائزة 

وزميالتي  لطالباتي  قدوة  وجعلتني  بنف�سي،  ثقتي  من  وز�دت 

�لمعلمات، ومحط فخر �أهلي وزميالتي ومديرتي.

�أن  باإخال�س ل بد  �لذي يعمل  �لمعلم  باأن  �إيماني  كما ز�دت من 

ن �لجائزة جاءت لتكريم كل معلم  ينال �لتكريم �لذي ي�ستحقه، لأ

�سادق يحترم مهنته ويوؤدي حقها على �أكمل وجه.

* * * * *
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�ل�ستمر�ر  في  �أرغب  �أجلها  من  �لتي  مور  �لأ ج1( 

في مهنة �لتعليم:

قناعاتي  من  تنبثق  �لتعليم  مهنة  في  رغبتي  �إن 

وباإدر�كي  �آفاقها،  وب�سعة  �لمهنة  بهذه  �سا�سية  �لأ

طالبه  �سخ�سية  في  �لناجح  �لمعلم  تاأثير  لمدى 

بر�سالتي  �إيماني  عمق  من  و�نطالقا  وم�ستقبلهم. 

بها  ��ستمر�ري  خالل  من  �أ�سعى  فاإنني  كمعلمة 

�ل�سالح  و�لمو�طن  ن�سان  �لإ تخريج  في  �سهام  لالإ

في  بفاعلية  وي�سارك  وطنه  بناء  في  ي�سهم  �لذي 

�لم�ستنير  بالفكر  متميز�  ن�سانية جمعاء،  �لإ تقدم 

لوطنه،  منتميا  خرى،  �لأ �لثقافات  على  و�لمنفتح 

بل  متم�سكة  يجعلني  ما  وهذ�  بعقيدته،  وموؤمنا 

وفخورة بمهنتي كمعلمة.

جر�ء�ت �لتي تترجم تميزي: ج2( �لإ

�إن �سعة �آفاق مهنة �لتعليم، و�إدر�ك �لمعلم ل�سمو 

ر�سالتها تجعل �لتميز في �أد�ئها �أمر� ممكنا �إذ� ما 

�نتهجناه في م�سلكنا �لتربوي، وينعك�س ذلك جليا 

نجليزية لي�س فقط  من خالل تميز طالباتي في ��ستخد�م �للغة �لإ

في �لح�سة �ل�سفية بل و��ستخد�مها في مو�قف �لحياة �ليومية من 

ن�سطة �ل�سفية �لتي �أطبق فيها �أ�ساليب تدري�س وتقويم  خالل �لأ

كالم�سرحيات،  �لال�سفية  ن�سطة  �لأ مع  جنب  �إلى  جنبا  متنوعة 

يام �لمفتوحة  ذ�عة �لمدر�سية، و�إقامة �لمعار�س �ل�سنوية، و�لأ و�لإ

نجليزية، و�إ�سد�ر �لمجالت و�لمن�سور�ت، و�لم�ساركة في  للغة �لإ

نجليزية،  �لحتفالت �لوطنية بهذه �للغة من خالل نادي �للغة �لإ

نكون  وبذلك  �لتعليمية.  �لمو�قف  ثر�ء  لإ �لتكنولوجيا  وتوظيف 

مع  خرى  �لأ �لثقافات  على  �لنفتاح  حققنا  قد 

ب�سكل  �سالمية  و�لإ �لعربية  بهويتنا  �عتز�زنا 

همية هذه �للغة. متميز ز�د من وعيهم لأ

ن  �لآ تح�سينها  �إلى  �أ�سعى  �لتي  �لنقاط  من  ج3( 

كاديمية و�لح�سول  �لأ للتنمية  �ل�سعي  هي متابعة 

فعليا  �لتحقت  فقد  لذلك  عليا،  موؤهالت  على 

لتكنولوجيا  �لعالي  �لدبلوم  ببرنامج  �لعام  هذ� 

تميز� جديد�  �سك  بال  �سي�سيف  مما  �لمعلومات 

نجاز�تي �لتي حققتها مع طالباتي ب�سكل يثري  لإ

م�سيرتنا �لتعليمية ويزيدها �إبد�عا وتميز�.

�لطالبات  نجاحات  �إلى عر�س  �ساأ�سعى  �إنني  ثّم 

في  �لم�ساركة  بد�عية من خالل  �لإ وم�ساركاتهن 

بحاث  �لأ ون�سر  و�لدولية  �لمحلية  �لم�سابقات 

و�لمقالت �لتي تعزز �إنجاز�تي �لمهنية.

ج4( �إنني �أ�سد على يد كل فرد يمار�س هذه �لمهنة 

و�أ�سجعه على  �أهد�فها وموؤمنا بر�سالتها،  مدركا 

لجائزة  �لتر�سيح  في  بالم�ساركة  ذلك  يعك�س  �أن 

�لطاقات  يفجر  �لتميز  نحو  �ل�سعي  ن  لأ للتميز؛  ر�نيا  �لملكة 

موجودة  �لطاقات  هذه  كانت  �إذ�  فكيف  �لكامنة،  بد�عات  و�لإ

و�أقترح عليهم �لهتمام  �أ�سال في جوهر كل معلم ومعلمة فينا، 

و�إعطاوؤهم  عليها  �لطالع  للجميع  يت�سنى  حتى  �أعمالهم  بتوثيق 

حقهم بالتقدير لجهودهم.

�إن تبادل �لخبر�ت �أمر �سروري لكل من �أر�د �أن يتميز في �أد�ئه 

و�لتنمية  �لخبر�ت،  �كت�ساب  عل  نحر�س جميعا  �أن  ينبغي  لذلك 

هيا رضيـان سحيمان الزبــن

�سا�سية �لمختلطة / مديرية مادبا المدر�ضة: حنينا �لأ

الفئة: �لثالثة

المركز: �لثالث 

ال�ضهادة العلمية: بكالوريو�س لغة �إنجليزية / دبلوم عاٍل في تكنولوجيا �لمعلومات

عدد �ضنوات الخبرة في التدري�ش: 14 �سنة 

عدد ن�ضاب الح�ض�ش: 18 ح�سة 

إن لما أتاحته لي 
إدارة الجائزة من 
المشاركة في 
ورشات العمل 
والملتقيات 
التربوية 

والمؤتمرات 
العالمية دورًا 
كبيرًا في 

تعميق اعتزازي 
بمهنتي، 

وانخراطي بها 
بفعالية عالية
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و�أركز  �لتربوي.  �لميد�ن  في  زمالئنا  مع  ذلك  وتبادل  �لمهنية، 

و�أفر�د  �لطلبة  مع  �إيجابية  تعاونية  عالقات  �إقامة  �سرورة  على 

�لبيئة �لتربوية و�لمجتمع باأ�سره �سعيا لن�سر ثقافة �لتميز في هذ� 

�لوطن.

ن�سان من يقدر جهوده ويثمنها، و�أنا  ج5( كم هو جميل �أن يجد �لإ

�أعتقد �أن �لفوز بهذه �لجائزة هو �أكبر تقدير لنا، لذ� فاإن لفوزي 

معنويا  دعما  منحتني  �إنها  حيث  فّي  ثر  �لأ �أكبر  �لجائزة  بهذه 

�لتنمية  من  �لمزيد  تح�سيل  في  �لرغبة  عندي  ونمت  هائال، 

�لمهنية.

ف�سال عن ذلك فاإن لما �أتاحته لي �إد�رة �لجائزة من �لم�ساركة 

في ور�سات �لعمل و�لملتقيات �لتربوية و�لموؤتمر�ت �لعالمية دورً� 

كبيرً� في تعميق �عتز�زي بمهنتي، و�نخر�طي بها بفعالية عالية، 

وروح معنوية خالقة، و�سكر وعرفان لجميع �لقائمين عليها �لذين 

يثبتون فعال �أنه قد عاد زمن �لمعلم.

* * * * *
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جر�ء�ت �لتي �ساعدتني على �لتميز: ج1( �لإ

و�لدو�م. بالعمل  �للتز�م   •
تدري�سي،  في  متنوعة  �أ�ساليب  ��ستخد�م   •
تمثيل  من  �لطلبة  مع  تطويرها  ومحاولة 

و�أغاٍن ومناظرة.

للبحث  �لتكنولوجيا  دمج  د�ئما  �أحاول   •
نجليزية مثل  �لإ �للغة  تعليم  �لمعلومة في  عن 

حو�سبة  م�سابقة  و�إعد�د  �لحا�سوب  ح�س�س 

بم�ساركة �لطالبات.

�لجماعي،  �لعمل  روح  طالباتي  في  �أغر�س   •
ن�سطة  �لأ في  �لقيادي  للعمل  �لفر�سة  و�أتيح 

ذ�عة. و�لإ

وح�سور  قدر�تي،  لتطوير  د�ئما  �أ�سعى   •
جميع �لدور�ت �لخا�سة بالمنهاج و�لحا�سوب.

وبين  بيني  متبادل  و�حتر�م  تعاون  وجود  على  �أحر�س   •
�لمدر�سة  د�خل  �لعاملين  وجميع  وطلبتي  وزميالتي،  �إد�رتي 

وخارجها.

�لال�سفية،  ن�سطة  �لأ في  �لم�ساركة  على  �لطالبات  ت�سجيع   •
بالق�سايا  وعيهم  لرفع  �لمخت�سة  �لجهات  مع  و�لتعاون 

و�لرفق  �لطبيعة  حماية  كن�ساط  و�لجتماعية  �لوطنية 

بالحيو�ن و�لم�ساركة بم�سابقة Mondialogo �لعالمية.

عملي. لنجاح  مور  �لأ و�أولياء  �لمحلي  �لمجتمع  مع  �أتو��سل   •
نجاز�ت،  �أدو�ت �لتقييم مثل ملف �لإ �أحر�س على ��ستخد�م   •
وتحليل  و�لم�سابقات،  ن�سطة،  و�لأ �لختبار�ت،  و�سجالت 

حال  في  �لبد�ئل  و��ستخد�م  �لنجاح،  مدى  لقيا�س  عمال  �لأ

عدم تو�فر م�سادر كافية.

ج2( �لنقاط �لتي �أ�سعى �إلى تح�سينها:

باإكمال  �لمهنية  للتنمية  بمبادر�ت  �لقيام   

خرين،  �لآ مع  �لخبر�ت  تبادل  وزيادة  در��ستي، 

مور، و��ستخد�م �أن�سطة �لتفكير �لناقد،  و�أولياء �لأ

�لوقت،  باإد�رة  �لهتمام  وزيادة  �لم�سكالت  وحل 

و�لمدر�سة،  بالزمالء  �لمت�سلة  نجاز�ت  و�لإ

تنمية  على  ت�ساعد  عمل  و�أور�ق  �أن�سطة،  و�إعد�د 

بد�عي. �لتفكير �لإ

على  و�لمعلمات  �لمعلمين  جميع  �أ�سجع  ج3( 

نها  لأ �هلل  �لعبد  ر�نيا  �لملكة  بجائزة  �لم�ساركة 

تمتاز بال�سفافية و�لب�ساطة، ول تهتم بالو�ساطات، 

جابة عن �لمعايير عند �لتقديم يجب �إن تكون باللغة �لب�سيطة  و�لإ

ن  �لمعبرة عن �سخ�سية �لمتقدم للجائزة بكل �سدق وب�ساطة، لأ

كل ماهو مكتوب �سوف يقيم عمليا، و�أن�سحهم بالتوثيق �لم�ستمر 

ن�سطة �لتي يقومون بها. عمال و�لأ لجميع �لأ

ج4( �أحمد �هلل عز وجل �لذي �أكرمني بفوزي بجائزة �لملكة ر�نيا 

�لعبد �هلل للمعلم �لمتميز لعام 2007، و�أ�سكر جاللة �لملكة ر�نيا 

�أثر  و�لذي  قدما،  للتقدم  دفعني  من  وجميع  �لجائزة،  هذه  على 

�إيجابيا،حيث ز�د ثقتي بنف�سي، وز�د د�فعيتي لعملي،  تاأثير�  فّي 

وز�د فخر عائلتي بي، ومدر�ستي، وزميالتي، وطالباتي، وكل من 

و�أ�سبحت  �أكثر،  باأن�سطة  لال�ستر�ك  �لفوز  دفعني  وقد  يعرفني، 

�أ�سعر باأنني قائدة فعالة في مجتمعي.

عند التقديم 
يجب أن تكون 
باللغة البسيطة 

المعبرة عن 
شخصية المتقدم 

للجائزة بكل 
صدق وبساطة، 
ألن كل ماهو 
مكتوب سوف 

يقيم عمليا

المدر�ضة: دير �أبي �سعيد �لثانوية �ل�ساملة للبنات / لو�ء �لكورة

الفئة: �لثالثة

المركز: �لثالث 

ال�ضهادة العلمية: بكالوريو�س لغة �إنجليزية

عدد �ضنوات الخبرة في التدري�ش: 9 �سنة 

عدد ن�ضاب الح�ض�ش: 15 ح�سة 

منال عبد العفو محمد القرطة

* * * * *
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�لتعليم  مهنة  في  لال�ستمر�ر  يدفعني  ما  �إن  ج1( 

�إيماني �لعميق بقد�سيتها وباأنها مهنة ر�قية و�سامية 

تميز �ساحبها بخ�سائ�س ومو��سفات حباها �هلل 

�سبحانه وتعالى في جنبات نفو�سنا تعبر عن تلك 

�أنبياء �هلل  �لتي حملها  مانة و�لر�سالة �لعظيمة  �لأ

ور�سله فكان لنا �ل�سرف �أن نحملها.

معلم،  �بنة  و�أنا  ومعلماتي  مدر�ستي  �أحببت  لقد 

ما  �أغر�س  �لعطاء.و�ليوم  حب  نف�سي  في  غر�س 

�سل معهن  ��ستطعت من خير في نفو�س طالباتي لأ

�لعطاء  بذور  ليكّن  �ل�سخ�سية  تكامل  �ساطئ  �إلى 

لهذ� �لوطن �لذي نحب.

هذه  �إلى  و�سلت  �أن  هلل  و�لف�سل  �ل�سكر  ج2( 

مهنة  تجاه  �لتام  وللتز�مي  �لنجاح،  من  �لدرجة 

بيئة  وخلق  �لمعرفي،  �لقت�ساد  لتبني  �لجاد  ولل�سعي  �لتعليم، 

حل  على  �لقدرة  و�متالك  بد�ع،  لالإ لطالباتي  محفزة  �أ�سرية 

�لم�سكالت و�تخاذ �لقر�ر�ت.

�إن ج�سور �لتو��سل بين زميالتي �لمعلمات وتبادل �لخبر�ت معهن، 

مور بكل  و�لت�سال �لمبا�سر بالمجتمع �لمحلي و�إ�سر�ك �أولياء �لأ

�لمجالت من �لعو�مل �لتي �أثرت في �سخ�سيتي كمعلم متميز.

ومن �لمرتكز�ت �لرئي�سة لنجاحي �أي�سا:

من  �لعديد  ح�سور  خالل  من  �لمفيد  �لجديد  مو�كبة   •
م�سادر  في  و�لتنويع  �لمتنوعة،  و�لموؤتمر�ت  �لدور�ت، 

�لتعلم.

�لمعلوماتية  د�رة  �لإ /فرع  �لبلقاء  محافظة  معلمي  تدريب   •

ومعلماتها.

في  و�لتنويع  �لتكنولوجيا،  توظيف   •
وتفعيل  و�لتقويم  �لتدري�س  ��ستر�تيجيات 

ن�سطة �لال�سفية �لموجة، و�أنا م�ساركة في: �لأ

تطوير �لمناهج و�لكتب �لمدر�سية لمبحث   •
ربعة. د�رة للم�ستويات �لأ �أ�سا�سيات �لإ

نف�سه. للمبحث  �لمعلم  دليل  �إعد�د   •
�لت�سميم  لمنظومة  تدريبية  �أدلة  �إعد�د   •

د�رة �لتربوي /تخ�س�س �لإ

د�رة  �لنتاجات �لعامة و�لخا�سة لمبحث �لإ  •
و�ل�سالمة �لمهنية.

ماني كذلك، ولو وقفت لحظة  مال كثيرة و�لأ �إن �لآ

�لعلمي  �لبحث  مهار�ت  تنمية  على  لركزت  تاأمل 

و�لكت�ساف و�ل�ستق�ساء ب�سكل �أكبر.

ج3( طريقك �إلى �لتميز:

�سعبة  لي�ست  �لجائزة  فمعايير  تردد،  ودون  للجائزة  تقدم   •
�لتوثيق  هو  ينق�سك  ما  ولكن  منها،  �لكثير  تطبق  و�أنت 

للمعلومات وللدور�ت و�لخبر�ت ولكل ما تقوم به.

�أ�سيل  حلم  عن  تعبر  روؤ�ك  و�جعل  �لتعليم  بر�سالة  �آمن   •
�لم�ستقبل  جيال  لأ وبانيًا  كمعلمًا  �أهد�فك  لتحقيق  و��سع 

�سيلة. وقادة �لوطن بكل عزم وثقة، مظهرً� قيمك �لعربية �لأ

بد�ع و�لبتكار في  حاول �إحد�ث تغيير وتفرد، و�بحث عن �لإ  

�لغرفة �ل�سفية و�لمدر�سة و�لمجتمع �لمحلي، حتى لوتطلب 

ذلك جهدً� وعناء �إ�سافيين.

منال عبد الكريم إبراهيم الخياط

حاول إحداث 
تغيير وتفرد، 
وابحث عن 

اإلبداع واالبتكار 
في الغرفة 

الصفية والمدرسة 
والمجتمع 

المحلي، حتى 
لوتطلب ذلك 
جهدًا وعناء 

إضافيين

المدر�ضة: �لفحي�س �لثانوية �ل�ساملة للبنات / مديرية �ل�سلط

الفئة: �لر�بعة

ول  المركز: �لأ

ICT ال�ضهادة العلمية: بكالوريو�س �إد�رة �أعمال + دبلوم عاٍل

عدد �ضنوات الخبرة في التدري�ش: 5 �سنو�ت 

عدد ن�ضاب الح�ض�ش: 9 ح�سة 
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وبناء  �سخ�سيته،  بناء  في  وركز  هدفك،  �لطالب  �جعل   •
�لفر�س  له  بينكما،وهيئ  متبادلين  و�حتر�م  حب  عالقة 

ن�سطة �لتي توؤهله للقيادة، و�لقدرة على �تخاذ �لقر�ر�ت  و�لأ

�لمنا�سبة، وحل �لم�سكالت، و�لتفكير بطريقة علمية مبدعة.

�لمو�رد  �سح  تجعل  ول  للمو�د  مي�سر�  وكن  �ل�سعاب  ذلل   •
تثنيك عن عزيمتك.

بالدور�ت  و�لتحق  و�لو�سائل،  �ل�سبل  بكل  مهنيا  نف�سك  طور   •
بروح �لباحث و�لر�غب في �لتجديد.

�لطلبة  لتنا�سب  و�لتقويم  �لتدري�س  ��ستر�تيجيات  في  نوع   •
كافة.وحاول دمج �لتكنولوجيا ما �أمكن لما توفره من مز�يا 

عديدة للطالب و�لمعلم.

تعاون مع زمالئك، وتبادل �لخبر�ت معهم، وتقبل �لن�سائح   •
و�لقتر�حات من جميع �لتربويين كل بح�سب �خت�سا�سه.

فهم  �لمجالت  بكل  �لمحلي  و�لمجتمع  مور  �لأ �أولياء  �أ�سرك   •
خبر�تهم  من  �ل�ستفادة  ويمكن  �لتعليمية  بالعملية  �سركاء 

ب�سكل كبير.

ج4( �أثر �لجائزة فّي وما بعد �لتكريم 

نحو  فريدين  ون�ساطًا  د�فعية  تخلق  �إيجابية  �آثار�  للجائزة  �إن 

�لعمل، ور�سى وظيفيًا وروحًا معنوية عالية تذلل �ل�سعاب وتدفع 

وطدت  حيث  بكثير  �لمادي  �أثرها  يفوق  �لعطاء،  من  للمزيد 

و�أولياء  و�إد�رتي  وزميالتي  طالباتي  وبين  بيني  �لعالقة  �لجائزة 

مور و�لمجتمع �لمحلي ب�سكل �أكبر يدعو للفخر و�لعتز�ز، كما  �لأ

�سحى �لمبارك  �أعطتني �لجائزة فر�سة لتقديم �لتهاني بعيد �لأ

ل�ساحب �لجاللة �لها�سمية �لملك عبد �هلل �لثاني �بن �لح�سين 

�لمعظم.

تربوية،  مثل:ق�سايا  وتلفزيونية  �إذ�عية  بر�مج  في  و�ل�ستر�ك 

�لبث �لمبا�سر، و�لبرنامج �لتلفزيوني ي�سعد �سباحك.

ردنية. تكريم وتقديم درع من رئي�س �لجامعة �لأ

تجربتنا  ونقل  �لمفيدة،  �لموؤتمر�ت  من  بالعديد  �ل�ستر�ك 

خرين �سفر�ء للجائزة �لتي نعتز. لالآ

ردني. ن�سر مقابالت �سحفية مثل مجلة �أ�سدقاء �لبرلمان �لأ

ج5( ولطالباتي �آر�ء في تميزي �ألخ�سها بما ياأتي:

نها �أثرت فينا في كل  نحن نفتخر ونعتز بمعلمتنا منال �لخياط لأ

جو�نب حياتنا، علمتنا �لثقة بالنف�س وقوة �ل�سخ�سية و�لجر�أة في 

�لحديث و�لحو�ر و�لتعبير عن �لر�أي من دون خوف �أو قلق.

و�لعمل  و�لتعاون  و�لمثابرة  و�لبحث  �لوطن  حب  فينا  غر�ست 

و�لعزم  ر�دة  �لإ مع  م�ستحيل  �سيء  ل  و�أنه  �لمنظم،  �لجماعي 

د�رة،خلقت فينا �لد�فعية لدر��سة �لمو�د، ونحن نحب ح�ستها  و�لإ

ونعدها مختلفة عن كل �لح�س�س ب�سبب �أ�سلوبها �لر�ئع �لمتنوع 

و�قع  من  مثلة  �لأ و�إعطاء  �لمعلومة  وتب�سيط  �لمادة  تقديم  في 

حياتنا �لعملية و�إ�سر�كنا بالدر�س باأ�ساليب مختلفة.

�ختالطا  �لمعلمات  �أكثر  وهي من  لنا  على  �لأ و�لمثل  �لقدوة  هي 

ر�ساد �إذ�  بالطالبات وتعتبرنا بناتها، حيث تقدم لنا �لن�سح و�لإ

خرين  و�جهتنا م�سكلة وت�ساعدنا على حلها، علمتنا �حتر�م ر�أي �لآ

و�حتر�م �لوقت، و�أن ن�سعى د�ئما لتحقيق ما نطمح �إليه.

�لنجاح  �لخياط  منال  و�سديقتنا  و�ختنا  و�أمنا  لمعلمتنا  نتمنى 

جر و�لثو�ب من �هلل عز وجل على جهودها �لكبيرة. و�لتوفيق و�لأ

ول ثانوي �إد�رة معلوماتية – عنهم: طالبات �ل�سف �لثاني و�لأ

عز�ت  مادلين   - �لعبادي  �سامي  �إكر�م   – �سماوي  عي�سى  ر�سا 

مخامرة - دعاء يا�سر �ل�سياب - �سعاد فالح خلف - رنا مخل�س 

جري�س.

* * * * *
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ج1( حبي للتدري�س ينبع من:

�إلى  و�أقرِبها  َهِن  �لِمِ �أرقى  من  �لتدري�س  �عتباري   

�هلل ذلل �ل�سعوبات �لتي �أو�جهها، فعلى �لرغم من 

بتركها  و�لرغبة  بالملل  �أ�سعر  لم  �لطويلة  خبرتي 

على �لرغم من ح�سولي على ُفر�ٍسٍ لتغييِر �لمهنِة 

�أ�سعُر  كنت  لكنني  �أكثر،  ور�حة  �أف�سَل،  وبر�تٍب 

بالم�سوؤولية �أماَم �هلل �سبحانه وتعالى لتن�سئِة �لجيل 

و�إخال�ٍس،  باأمانٍة  و�لمهار�ت  �لمعرفَة  و�إك�ساِبه 

ه  �لموِجّّ له  كون  لأ بِل �سخ�سيِته  َوَتقُّ بالحِب  وغمرِه 

و�بتكار�ته،وتعزيز  بد�عاته  لإ و�لملهم  و�لمي�سَر 

خالق. �نتمائه للوطن، وغر�س �لقيم و�لأ

ج2( ما قادني �إلى �لتميز:

و�لمهار�ت  �لمعرفة  �إك�سابهّن  في  ورغبتي  لطالباتي  حبي   •
بد�عي،  و�لإ �لناقد  �لتفكير  وتنمية  �لحديثة  و�لتجاهات 

وقولي لهّن با�ستمر�ٍر: "ثقي بنف�سك �أنِت متميزٌة".

�لتقويم.  و��ستر�تيجيات  �لتدري�س  ��ستر�تيجيات  �لتنويع في   •
�لتدري�ِس  عمليَة  لجعِل  تدري�سي  في   )ICT( و��ستخد�مي 

ممتعًة وم�سوقًة للطالبة.

وح�سورها،  و�لتكنولوجية  �لتربوية  �لدور�ت  �أحدِث  متابعة   •
ونقل �أثِر �لتدريب �إلى �لح�سة �ل�سفية.

�لعلمية  �لم�سابقات  في  �لم�ساركة  على  �لطالبات  ت�سجيع   •
و�لتكنولوجية، مثَل )م�سابقة �إنتل للعلوم و�لهند�سة(.

�لح�سنة  �لقدوة  لهن  �أمثل  لي، حيُث  ثقة طالباتي ومحبتهّن   •
ن�سانة �لمتفانية �لموؤثرة. خالق �لعالية و�لإ و�لأ

�سمُة  هي  و�لتو��سع  و�لحتر�م  و�لمودة  و�لتفاني  �لحب   •

د�ريين و�لمعلمات و�لعاملين  عالقتي مع جميِع �لإ

في �لمدر�سة، وتقديم �لمعونة لكل من يطلبها.

�ل�سعودي(  )ثمر  �لفا�سلة  �لمديرة  دعم   •
وت�سجيعها.

و�لتوثيق  با�ستمر�ٍر،  عمالي  لأ �لتخطيط   •
.CDعمال ودعمها ب�سوٍر و و�لت�سنيف بدقٍة لكِلّ �لأ

ن ؟ ج3( محطة تاأّمل: ماذ� يمكن �أن �أح�سِّ

در��ستي  باإكماِل  �لمهنيُة  �لتنميُة   •
�لعليا �إن �أمكَن لي ذلك.

�لمجتمع  مع  و�لتو��سل  �لتفاعِل  زيادُة   *

�لمحلّي وتقديم �لخدمات �لتطوعية. 

ج4( من �لقلِب لمن يرغب بالتميز 

نف�سك  عن  عِبّّر  �لمعايير،  على  جابِة  �لإ عنَد  نف�َسك  كن   •
م�سادر  �أو  �لكتِب  من  جابَة  �لإ تنقل  ول  و�سفافيٍة،  ب�سدٍق 

حيُث  من  �سو�ء  مميزً�  يجعلُك  ما  �أبرز  على  ورّكز  �أخرى. 

نجاز�ت  و�لإ و�لتقويم  و�ل�ستر�تيجيات  و�لر�سالة  �لروؤية 

بد�عات. و�لإ

وِثّّق �أعمالك و�سّنفها من حيث هي �أور�ق �لعمل - �لدور�ت   •
ن�سطة و�لمجتمع  - �لجتماعات - ملفات �لطلبة - ملفات �لأ

بد�عات وغيرها.. نجاز�ت و�لإ �لمحلي - �لإ

و�إخال�سك  �أخالقك  في  وزمالئك  لطالِبَك  قدوًة  كن   •
وتفانيك.

�إلى  �أثرها  و�نقل  �لدور�ِت،  باأحدِث  با�ستمر�ٍر  نف�َسَك  طّور   •
�لح�سِة �ل�سفيِة وزمالِئك.

قم باأعماٍل تطوعيٍة مع �لمجتمع �لمحلّي.  

ميسون راسم رشيد كمال

تشجيع
الطالبات على 
المشاركة في 

المسابقات 
العلمية 

والتكنولوجية

ولى المدر�ضة: عين جالوت �لثانوية �ل�ساملة / عمان �لأ

الفئة: �لر�بعة

المركز: �لثاني 

ال�ضهادة العلمية: بكالوريو�س �أحياء / دبلوم �أ�ساليب تدري�س علوم

عدد �ضنوات الخبرة في التدري�ش: 24 �سنة 

عدد ن�ضاب الح�ض�ش: 18 ح�سة 
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ج5( �أثر �لجائزة في حياتي 

تكريُم جاللِة �لملكِة ر�نيا �لمعظمة لي وهي �لمر�أُة �لمتميزُة على 

�لم�ستوى �لعربيِّ و�لعالميِّ �أ�سعدني جدً�، و�أ�سعرني بالثقِة و�لتميز 

و�لم�سد�قية  بال�سفافية  معلمًة.و�سعرُت  بكوني  و�لفخر  و�لعطاء 

�لجامعة  �لغاليِة؛  جامعتي  من  �أي�سًا  تكريمي  وتم  للجائزة. 

ردنية، ومن مديرتي �لفا�سلة وزميالتي حيُث َفِرحَن لي كثيرً�  �لأ

�لدور�ت  �أحدَث  وح�سرت   . وتفانيَّ و�إخال�سي  بتميزي  لعلمهنَّ 

زميالتي  �إلى  �أكثَر  وتعرفُت  �لجائزة،  مكتب  من  و�لموؤتمر�ت 

وزمالئي في �لتميز، وتبادلنا �لخبر�ت. كذلك فاإن �لجائزَة ز�دت 

من فخِر �أهلي ومعارفي وزميالتي وطالباتي بي.

* * * * *
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مور �لتي ترغبني في �ل�ستمر�ر في مهنة  ج1( �لأ

�لتعليم:

�لمهنة  هذه  تع�سق  تربوية  �أ�سرة  في  ن�ساأت  لقد 

دمي  في  ت�سري  مقد�سة  مهنة  �إنها  وتمار�سها، 

بين  نف�سي  و�أجد  �أحبها،  نني  لأ فيها  �ندمجت 

فهمه،  ��ست�سعب  ما  لهن  �أ�سرح  �لطالبات 

و�أر�سدهن �إلى طريق �لعلم و�لمعرفة، لقد منحتني 

�لتقدير و�لقيمة �لمعنوية، ومن �لو�جب رد �لجميل لها بالتو��سل 

�لم�ستمر وتح�سين �أد�ئي 

ج2( من جو�نب �لتميز لدي: 

��ستحق  نني  لأ �لتربوي  للتميز  ر�نيا  �لملكة  جائزة  على  ح�سلت 

�أن  �أحاول  و�أنا  �لمهنة  هذه  في  تعينت  �أن  فمنذ  �لتميز،  هذ� 

عطائها ما ت�ستحق من حيث تنوع  �أجتهد و�أبذل ق�سارى جهدي لإ

د�خل  في  �لم�ستخدمة  �لو�سائل  وفي  و�لتقويم  �لتدري�س  �أ�ساليب 

جهزة و�لتقنيات �لتي ت�سهل عملية  �لغرفة �ل�سفية و��ستخد�م �لأ

�لتعليم وتنوعها حتى �إن �لطالبات ي�ستمتعن في ح�سة �لجغر�فيا 

�لو�سائل  ل�سنع  ح�س�س  وتخ�سي�س  نهايتها،  �إلى  بد�يتها  من 

�لن�ساطات  عن  ف�سال  �لمدر�سة،  في  �لمتو�فرة  غير  و�لخر�ئط 

�لتلوث،  من  عليها  �لمحافظة  وفي  بالبيئة  كالهتمام  �لال�سفية 

�سجار في حديقة �لمدر�سة ومنع  �لأ �لورق وزر�عة  و�إعادة تدوير 

هدر �لمياه وتر�سيد ��ستهالكها، و�لمحافظة على نظافة �لمدر�سة 

مور  �لأ �أولياء  بدعوة  �لمحلي  �لمجتمع  �إلى  و�لخروج  و�ل�سفوف 

للم�ساركة في �لمحا�سر�ت و�لندو�ت �لتي تدعو مثال �إلى �أهمية 

�لدفاع  دور�ت  خالل  من  ولية  �لأ �سعافات  و�لإ �لد�خلية  �ل�سياحة 

بالكثير  و�لفوز  �لم�ساركة  كذلك  حمر،  �لأ �لهالل  ولجنة  �لمدني 

على  حري�سة  وكوني  و�لعلمية،  و�لفنية  �لثقافية  �لم�سابقات  من 

و�لقت�ساد  �لتربوي  �لتطوير  دور�ت  ح�سور 

�لمعرفي ودور�ت �لحا�سوب. 

�لملكة  ثانية لجائزة  نف�سي مرة  لو ر�سحت  ج3( 

بع�س  �أح�سن  �أن  مكنني  لأ �لتربوي  للتميز  ر�نيا 

�لهتمام  �سرورة  مثل:  لدي،  �ل�سعف  نقاط 

كاديمية، و�سرورة �ل�ستفادة  بالمبادرة للتنمية �لأ

�لتعليمية،  �لعملية  تطوير  في  �لتحليل  نتائج  من 

بد�عي. ن�سطة �لتي تحفز �لتفكير �لإ وتنويع �ل�ستر�تيجيات، و�لأ

�إلى  �لجائزة  هذه  �إلى  �سيتقدمون  �لذين  �لزمالء  �أدعو  ج4( 

و�للتز�م  �لتعليم،  لمهنة  و�لإخال�س  و�لنتماء  �لحب  �سرورة 

ثم  به،  يقومون  لكل عمل  �لجيد  و�لتخطيط  �لمهنة،  باأخالقيات 

نه من �سروريات �لفوز و�لنجاح وموجباته، كما  توثيقه بعد ذلك لأ

�أدعوهم �إلى �أن يكونو� قدوة ح�سنة لطالبهم، ومعاملتهم معاملة 

و�أدعوهم  كما  �أبنائه،  م�سلحة  يريد  �لذي  �لحاني  ب  �لأ �أو  م  �لأ

ظنا  �لجائزة  نيل  في  �ل�ستعجال  وعدم  و�لمثابرة  �ل�سبر  �إلى 

منهم �أنهم قد �أهملو�، �أو �أنهم لم يبلغو� �لم�ستوى �لذي يجعلهم 

وتقدر  فيه،  يقدرون  يوم  �سياأتي  بل  �لجائزة  على هذه  يح�سلون 

�أعمالهم بنيلهم جائزة �لملكة ر�نيا للتميز �لتربوي.

جائزة  كرمتني  كما  �سخ�س  من  �أو  جهة  من  بحياتي  �أكرم  لم 

�لملكة ر�نيا، وهذ� �إن دل على �سئ فاإنما يدل على �إثبات �أن "لكل 

مجتهد ن�سيب، و�أن جهودي �لتي بذلتها على مدى ثماني ع�سرة 

�سنة لم ت�سع هباء و�إنما هناك من يقدرها ويثمنها، و�أتاحت لي 

معلمين  من  �لتربوي  �لمجتمع  نخبة  �إلى  بالتعرف  ذهبية  فر�سا 

معهم  و�لمعارف  �لخبر�ت  لتبادل  وفر�سة  متميز�ت،  ومعلمات 

مر �لذي ز�د من تقديري لذ�تي وللمجتمع.  �لأ

ربا محمد عيد سالمة

أدعو الزمالء إلى 
أن يكونوا قدوة 

حسنة لطالبهم

المدر�ضة: �لفي�سلية �لثانوية للبنات / مديرية ماأدبا

الفئة: �لر�بعة

المركز: �لثاني 

ال�ضهادة العلمية: بكالوريو�س جغر�فيا

عدد �ضنوات الخبرة في التدري�ش: 17 �سنة 

عدد ن�ضاب الح�ض�ش: 20 ح�سة 

* * * * *
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منت�سبي  و�أحد  معلٌم  باأنني  و�أعتز  �أفتخر  ج1( 

ردنية، �لتي ر�سخت في نف�سي  قو�تنا �لم�سلحة �لأ

يمان باهلل و�لوطن و�لمليك، حيث تالقت هذه  �لإ

�لمعاني مع ر�سالة �لمعلم �لتي �أومن بها، و�لمتمثلة 

ووطنه  مته  لأ منتمٍ  بالعلم  مت�سلح  جيل  بتخريج 

وقائده ومنفتح على �لعالم، مما دفعني لال�ستمر�ر 

في تحمل �أمانة هذه �لر�سالة بكل حب وتفان.

مديرية  مد�ر�س  �إحدى  فيها  �أعمل  �لتي  �لمدر�سة  ولكون  ج2( 

- من مجتمعنا  �سريحة  تخدم  �لتي  �لع�سكرية،  و�لثقافة  �لتعليم 

�لتي  �لر�سالة  بعظم  يماني  ولإ �لنائية،  �لمناطق  في   – ردني  �لأ

هذه  �أبناء  خدمة  في  �لجهد  م�ساعفة  علي  �أوجبت  �أحملها، 

تي: �ل�سريحة �لعزيزة علينا، وكنت حري�سا على �لآ

و�أرفع  لطلبتي،  و�لمدر�س  و�ل�سديق  خ  و�لأ ب  �لأ �أكون  �أن   •
د�ئما �سعار)كل معلم مدر�س ولي�س كل مدر�س معلم(.

ما هو جديد في  و��ستخد�م كل  �لم�ستد�مة  �لمهنية  �لتنمية   •
مجال �لتعليم.

مور،  �لأ )�أولياء  �لمحلي  �لمجتمع  مع  مميزة  عالقة  بناء   •
و�لموؤ�س�سات �لمحلية(.

د�رة و�لزمالء، بما يخدم �لمجتمع  بناء عالقة مميزة مع �لإ  •
�لتعليمي في �لمدر�سة.

منها  يعاني  �لتي  �لم�سكالت  تحديد  في  طلبتي  مع  �لتعاون   •
�جتماعية  �أو  �قت�سادية  �أو  بيئية  �سو�ء  �لمحلي،  �لمجتمع 

�سهام في و�سع �لحلول لها. و�لإ

على  �إيجابيا  ذلك  لينعك�س  بكفاءة،  �لمتاحة  �لمو�رد  �إد�رة   •
�لعملية �لتربوية في �لمدر�سة.

ن�سطة �لتي  �لم�ساركة �لفاعلة في مختلف �لأ  •
تقوم بها �لمدر�سة.

روح  وبث  �لجماعي  و�لعمل  �لتعاون  تعزيز   •
�لقيادة لدى طالبي.

عو�مل  �أهم  من  �لذ�ت  ومر�جعة  �لتقييم  ج3( 

لحظة  فوقفت  ن�سان،  �لإ لدى  �لنجاح  ��ستمر�رية 

�لجائزة،  على  �لح�سول  بعد  نف�سي  مع  تاأمل 

لدي،  �لقوة  نقاط  و�أطور  �أعزز  �أن  من  لي  لبد  �أنه  فوجدت 

كال�ستمر�ر في فل�سفتي �ل�سخ�سية لمفهوم ر�سالة �لمعلم وكل ما 

�سهام،  يحويه هذ� �لمفهوم، و�أن �أح�سن بع�س �لنقاط لدي مثل: �لإ

عند  �ل�سعف  لمعالجة  ناجعة  خطط  و�سع  في  �أكثر  و�لم�ساركة 

بع�س �لطلبة، �لتو�سع �أكثر في مجال ��ستخد�م تكنولوجيا �لتعليم 

على  �لتركيز  ��ستعمالها،  على  �أكثر  طالبي  وحث  �لتدري�س  في 

ن�سطة �لتي تخدم �لمجتمع �لمحلي، وزيادة �إ�سهامي في و�سع  �لأ

�لمجتمع  مفهوم  تر�سيخ  على  و�لعمل  للمدر�سة،  تطويرية  خطط 

�لمتعلم في �لمدر�سة.

ج4( �أن�سح كل زميل �أن يفكر في عظم ر�سالته كمعلم، ويتفانى 

في  عينيه  ن�سب  �هلل  تقوى  وي�سع  كمل،  �لأ �لوجه  على  باأد�ئها 

و�إمكاناته  بقدر�ته  يثق  و�أن  )�لطلبة(.  يديه  بين  �لتي  مانة  �لأ

بر�ز عطاء و�إنجاز�ت �لمعلم،  ويتقدم لهذه �لجائزة �لتي ت�سعى لإ

وما عليك �أخي �لمعلم �إل �أن:

�لمعايير  على  وتجيب  للجائزة،  وتتقدم  وعطائك  بقدر�تك  تثق 

بلغتك �لخا�سة، وتكتب بكل �سدق عن �أعمالك �لحقيقية �لموثقة، 

و�لمو�سوعية  بالم�سد�قية  تمتاز  �لجائزة  باأن  يقين  على  وكن 

وقفت لحظة 
تأمل مع نفسي 

بعد الحصول 
على الجائزة

المدر�ضة: �لح�سين �لثانوية للبنين / مديرية �لثقافة �لع�سكرية /�لقويرة

الفئة: �لر�بعة

المركز: �لثالث 

ال�ضهادة العلمية: بكالوريو�س جغر�فيا

عدد �ضنوات الخبرة في التدري�ش: 17 �سنة 

عدد ن�ضاب الح�ض�ش: 12 ح�سة 

عبد الله سالمة علي العودات
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و�لخبرة �لعالية في �لتقييم، وهذ� ما لم�سته من خالل تجربتي 

مع �لجائزة.

و�أعده  �هلل  �لعبد  ر�نيا  �لملكة  جاللة  بتكريم  ت�سرفت  لقد  ج5( 

"وعاد  قالت  عندما  جاللتها  لكلمات  وكان  �سدري،  على  و�ساما 

عقلي  في  �سدى  نبياء"  �لأ ر�سالة  ر�سالتكم  و"�إن  �لمعلم"  زمن 

وهذه  نجاز  و�لإ �لعطاء  من  للمزيد  دفعني  �لتكريم  فهذ�  وقلبي، 

لي  وفتحت  نف�سي  في  �لكبير  �لمعنوي  ثر  �لأ لها  كان  �لجائزة 

خرين  �إلى تجارب �لزمالء �لآ وللتعرف  للتو��سل،  �أو�سع  مجالت 

لحظات  هي  �للحظات  فاأجمل  منها،  و�ل�ستفادة  وق�س�سهم 

�لنجاح و�لفوز. 

و�أخير� �أهدي هذ� �لفوز ل�سيدي �ساحب �لجاللة �لملك �لمعظم 

ردنية، و�أ�سكر  على للقو�ت �لم�سلحة �لأ عبد �هلل �لثاني �لقائد �لأ

�لتعليم  مدير  وعطوفة  �لم�ستركة  ركان  �لأ هيئة  رئي�س  عطوفة 

�لم�ستمرة  ورعايتهم  �لمتو��سل  لدعمهم  �لع�سكرية  و�لثقافة 

لمعلمي مديرية �لتعليم و�لثقافة �لع�سكرية.

* * * * *
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جر و�لثو�ب  نها مفتاح �لأ ج1( �أحببت هذه �لمهنة لأ

نني  عند �هلل، بها نبني �لعقول وننير �لدروب، ولأ

و�إيمانا  �لتعليم،  ر�سالة  هي  ر�قية  ر�سالة  �أوؤدي 

مني باأن كل كلمة �أقولها لطلبتي كحبة قمح �أنبتت 

نزرع  فنحن  مئة حبة،  �سنبلة  كل  في  �سنابل  �سبع 

بذرة لم�ستقبل ز�هر، ويكفي �لمعلم فخرً� �أن قلده 

و�ساما   - و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �لب�سرية-  ر�سول 

نبياء". خالدً� حين قال: "�لعلماء ورثة �لأ

ج2( �لتميز نجمة تلمع في �سماء �لوطن لذلك �أرى 

تميزي من خالل:

وديناميكية،  بفاعلية  للعمل  �لتخطيط   •
فابتكرت �لعديد من �لو�سائل �لتعليمية حولت 

وطالباتي  وقمت  فنية،  لوحات  �إلى  �لق�سائد 

�إلى  وتحويلها  �لدرو�س  من  �لكثير  بم�سرحة 

در�ما تعليمية.

و�لمجتمع  مور  �لأ �أولياء  مع  �لتو��سل   •
با�ستمر�ر  و�إنجاحه  وجه  �أكمل  على  بعملي  للنهو�س  �لمحلي 

مور  �لأ و�أولياء  �لمدر�سة  بين  م�ستركة  لجنة  �سكلت  لذلك 

�سر �لمحتاجة. لدعم �لطلبة �لفقر�ء و�لأ

طرود  وتوزيع  و�لباز�ر�ت،  و�لمعار�س  �لرحالت  تنظيم   •
للطلبة،  مجانية  وجبات  وعمل  رم�سان،  �سهر  في  �لخير 

عمال �لتطوعية. و�لمبادرة في كل �لأ

�لتدريبية  �لدور�ت  ح�سور  طريق  عن  مهنيا  نف�سي  تنمية   •
�لمناهج  تجريب  لجنة  وفي  �لعمل  ور�سات  في  و�لم�ساركة 

و�إعد�د  �لمتطورة  �لحا�سوبية  �لبرمجيات  و��ستخد�م  �لمطورة 

�لخطط �لإجر�ئية لتطوير �لمدر�سة.

برنامج  �سمن  �لمدر�سة  من�سقة  كوني   •
وم�سروعات  لليون�سكو  �لمنت�سبة  �لمد�ر�س 

موؤ�س�سة )ليف لينك( و�سديقة لمبادرة �ل�سحة 

�لمدر�سية فاأنا �أ�سجع طالباتي و�أ�سركهّن بفاعلية 

في هذه �لبر�مج.

في  و�إ�سر�كهّن  �لطالبات  مو�هب  تنمية   •
�لطلبة،  ومجل�س  و�لبرلمان  ذ�عة  و�لإ �لم�سرح 

و�أن�سر تميزهّن ونجاحاتهّن و�أقدم لهّن �لجو�ئز، 

�أحتوي  �إنني  ثم  �أعمالهّن،  توثيق  على  و�أدربهّن 

وعالقتي  بقدر�تهّن،  و�أثق  و�أحبهّن،  طالباتي، 

بهّن د�فئة وحميمة.

ج3( �إن وقفة �لتاأمل تدعوني هام�سة في �أذني �أن 

�أقوم بما ياأتي:

كاديمية و�لح�سول على  �لأ للتنمية  �ل�سعي   •
�سهاد�ت وموؤهالت عليا.

لال�ستفادة  و�لتربوية  �لعلمية  �لم�ستجد�ت  على  �لطالع   •
د�ء. منها في تطوير �لمعرفة و�لأ

في  منها  و�ل�ستفادة  م�ستمر  ب�سكل  �لتقويم  نتائج  تحليل   •
تح�سين �لتعلم.

و�ل�ستك�ساف. و�ل�ستق�ساء  �لبحث  على  �لطالبات  تحفيز   •
وو�سوح. بدقة  �إنجاز�تي  وعر�س  وعملي  نف�سي  �إن�ساف   •

�ل�ستر�ك مرة �أخرى في �لمناف�سة على �لتميز فكما يقال �إن   

�لتميز ل حدود له.

التخطيط 
للعمل بفاعلية 
وديناميكية، 

فابتكرت العديد 
من الوسائل 
التعليمية 

فحولت القصائد 
إلى لوحات فنية، 
وقمت وطالباتي 
بمسرحة الكثير 

من الدروس 
وتحويلها إلى 
دراما تعليمية

ولى �ل�ساملة للبنات/مديرية ماأدبا المدر�ضة: ماأدبا �لثانوية �لأ

الفئة: �لر�بعة

المركز: �لثالث 

ال�ضهادة العلمية: بكالوريو�س لغة عربية ودبلوم تاأهيل تربوي

عدد �ضنوات الخبرة في التدري�ش: 20 �سنة 

عدد ن�ضاب الح�ض�ش: 15 ح�سة 

فوزية حسن عبد ربه المصري
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في  تتجه  �أين  �إلى  �لمهم  ولكن  ن  �لآ �أنت  �أين  �لمهم  لي�س   •
�لتميز،  �إلى  طريقك  في  تكون  �أن  و�أتمنى  �للحظة  هذه 

تية بعين �لعتبار. مور �لآ لذلك ل بد من �أخذ �لأ

ج4( �أخي �لمعلم:

�إلى  بحاجة  ول�ست  و�سفافية،  �سدق  بكل  نف�سك  عن  عبر   •
تميزك،  عن  لتتحدث  متخ�س�سة  تربوية  ومر�جع  م�سادر 

يكفي �أن تكون )�أنت نف�سك( لذلك �أجب عن �لمعايير بلغتك 

وطريقتك �لخا�سة.

من  �لم�سورة  طلب  في  تتردد  فال  ممهدة  �أمامك  �لطريق   •
�لتميز،  طريق  على  �ل�سير  في  �سبقوك  �لذين  زمالئك 

لكترونية على موقع �لجائزة. فاأرقام هو�تفهم وعناوينهم �لإ

تعقدها  �لتي  و�للقاء�ت  �لور�سات  ح�سور  في  تتردد  ل   •
)�لتو��سل  كبيرة  فائدة  ففيها  �لجائزة  و�إد�رة  �لمديريات 

مع �إد�رة �لجائزة و�لمعلمين �لمتميزين(.

�أ�سا�س  فالتنظيم  وتوثيقها،  و�إنجاز�تك  �أعمالك  بتنظيم  قم   •
�لنجاح.

ج5( لقد كان للجائزة �أثر ر�ئع في نف�سي حيث:

تميزي  ب�سهادة  محلقة  �ل�سحاب  فوق  �أطير  باأنني  �سعرت   •
�لعبد  ر�نيا  �لملكة  �لجاللة  �ساحبة  �إياها  منحتني  �لتي 

�هلل.

لنا  وحقق  وتوهجنا  تاألقنا  من  ز�د  �لر�ئع  �لملكي  �لتكريم   •
مقولة )وعاد زمن �لمعلم(.

في  بالجائزة  �لفائزين  وبين  بيني  متميزة  عالقات  تولدت   •
عام )2006 و2007( وكاأننا �أ�سرة و�حدة.

ردنية  �لأ �لجامعة  كرمتنا  فقد  لنا  �لمجتمع  نظرة  تغيرت   •
ومديرية �لتربية و�لتعليم.

ولمهنتنا  لذ�تنا  وتقديرنا  باأنف�سنا  ثقتنا  من  �لجائزة  ز�دت   •
�لتي عاد زمنها مجدد�.

بنا. وطلبتنا  مد�ر�سنا  �عتز�ز   •
مدر�ستي  في  �لمعلمات  من  لعدد  د�فعا  تميزي  كان  لقد   •

لتر�سيح �أنف�سهن للجائزة وهذ� يدفعني للقول:

�ساء  �إن  همة،  باأعلى  �لقمة  �إلى  للو�سول  ونعم  للتميز!  نعم 

�هلل!!

* * * * *
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على  كنت  منذ  �لتعليم  لمهنة  ع�سقي  بد�أ  ج1( 

�إحدى  في  �سعوبة  و�جهت  حيث  �لدر��سة  مقاعد 

و�أ�سلوبه  �لمادة  تلك  معلم  خالل  ومن  �لمو�د 

�لمتميز في �لتعامل مع �لطالب ��ستطعت �لتغلب 

�لمعلم  �أن  �أيقنت  عندها  �ل�سعوبة،  تلك  على 

ن�سان �لمتمكن من �لمادة و�لملتزم باأخالقيات  �لإ

بمختلف  �لطالب  ودفع  �لتغيير  على  قادر  �لمهنة 

رفعة  في  �سهام  �لإ وبالتالي  �لتعلم  نحو  قدر�تهم 

�لوطن ونمائه.

�ل�سامية  �لمهنة  هذه  في  عملي  بد�أت  منذ  ج2( 

�لطالب  بم�ستوى  للنهو�س  �أهد�في  بتحديد  قمت 

لي�سبحو� فنيين مهرة، وكانت �إيجابيتي وطموحي 

يدفعاني للتفاعل مع عنا�سر �لعملية �لتعليمية من 

خالل:

وك�سب  �لطالب  مع  يجابي  �لإ �لتفاعل   •
ثقتهم.

على  �لم�ستمر  �لطالع  خالل  من  مهنيا  نف�سي  تطوير   •
�لتعليم  ومهنة  �لتخ�س�س  بمادة  �لمتعلقة  �لم�ستجد�ت 

ومر��سلة �لعديد من �لجامعات �لعالمية.

�إتقان توظيف تكنولوجيا �لمعلومات و�لبرمجيات ب�سكل فاعل   •
في �لتدريب و�إنتاج �لو�سائل، حيث ��ستطعت حو�سبة مبحث 

�لمخططات  لر�سم  برمجيات  م�ستخدما  �لعملي  �لتدريب 

في  لزمالئي  خبرتي  ونقل  لمحاكاتها  و�أخرى  �لكهربائية 

�لعديد من �لمحافظات من خالل �لور�س �لتدريبية.

خالل  من  �لمدر�سة  و�إد�رة  زمالئي  مع  يجابي  �لإ �لتفاعل   •

�سعدة  �لأ في  د�ء  �لأ لتطوير  �لفريق  بروح  �لعمل 

كافة. 

�لتدريبية  �لمحطات  من  �لعديد  �بتكار   •
�لعملية،  �لممار�سة  من  طالبي  لتمكين  �لفاعلة 

تدريبي  تلفاز  جهاز  ت�سميم  موؤخر�  و��ستطعت 

من  عال  تقدير  على  جميعها  وحازت  محو�سب 

�لمخت�سين في �لقطاعين �لعام و�لخا�س.

ن�سطة  �لم�ساركة �لفاعلة مع طالبي في �لأ  •
�لطالب،  لدى  �لنتماء  لتعزيز  �لال�سفية 

و�إك�سابهم مهار�ت متعددة.

مع  للتو��سل  و�سيقة  ممتعة  و�سائل  �بتكار   •
طالبي.

ل�ستمر�ر  رئي�س  عامل  �لذ�ت  مر�جعة  �إن  ج3( 

و�لتطور  �لمتجدد  للعطاء  مهم  ور�فد  �لنجاح 

�لمناف�سة  في  تجربتي  �أتاأمل  وحين  �لخالق، 

�لمتميز  للمعلم  ر�نيا  �لملكة  جائزة  مر�كز  �أحد  على  للح�سول 

لمتابعة  �لموؤرق  �لطموح  لتحقيق ذلك  �أمام حاجة ما�سة  �أجدني 

وبالتالي تطوير  �لعملية  �لخبرة  كاديمية ودمجها مع  �لأ �لدر��سة 

للبحث  �لجادة  محاولتي  بد�أت  وقد  فاعلية،  �أكثر  ب�سكل  د�ء  �لأ

�سباع تلك �لرغبة �لجامحة وذلك �لحلم  وخلق فر�سة منا�سبة لإ

�لمتجدد، وربما من خالل تعبئتي لطلب �لتر�سيح ��ستطعت �إدر�ك 

مدى �أهمية ��ستر�تيجيات �لتقويم �لحديثة وتحديد� تلك �لمتعلقة 

وقفة  �لمهني  وللتعليم  تعلمهم،  لتح�سين  �لطالب  نتائج  بتحليل 

خا�سة حيث �أجدني �أمام تحد جديد وهو تو�سيح �أهميته للمجتمع 

بفئاته كافة لتطوير �قت�ساد �لوطن.

من خالل 
تعبئتي 

لطلب الترشيح 
استطعت إدراك 
مدى أهمية 
استراتيجيات 

التقويم الحديثة 
وتحديدا تلك 

المتعلقة 
بتحليل نتائج 

الطالب لتحسين 
تعلمهم

ولى المدر�ضة: و�سفي �لتل �لثانوية �ل�ساملة للبنين/مديرية �إربد �لأ

الفئة: �لخام�سة

ول  المركز: �لأ

ال�ضهادة العلمية: دبلوم ر�ديو وتلفزيون

عدد �ضنوات الخبرة في التدري�ش: 12 �سنة 

عدد ن�ضاب الح�ض�ش: 28 ح�سة 

مصطفى صالح مصطفى منصور
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�أيديكم هذه �لمعادلة من وجهة  �أ�سع بين  عز�ء  ج4( زمالئي �لأ

نظري للتناف�س على �أحد مر�كز �لجائزة:

 اأهداف وا�ضحة + طموح +عمل مخل�ش وجاد = تميــز

باأهمية  قناعتنا  تر�سيخ  من  لبد  �لمعادلة  هذه  �سروط  ولتحقيق 

�لتميز  عن  بالبحث  ونبد�أ  يحمل،  �لتي  و�لر�سالة  �لمعلم  دور 

�لكامن في كل منا ونخرجه �إلى و�قع ملمو�س، ونر�سد نقاط �لقوة 

معايير  باإجابة  نقوم  ثم  لمعالجتها،  �ل�سعف  ونقاط  لتعزيزها 

�لجائزة ب�سدق ومو�سوعية من خالل �لخبرة �ل�سخ�سية لنر�سد 

�أين نحن من �لتميز، ول�ست هنا ب�سدد �لحديث عن م�سد�قية 

و�سفافية �لجائزة فقد كانت تجربتي دلياًل ملمو�سًا حيث �ساركت 

في دورة عام 2006 ولم �أتجاوز مرحلة �لتقييم �لكتابي وفي عام 

ول . 2007 ح�سلت على �لمركز �لأ

�إلى  للو�سول  �لمثلى  �لطريقة  هي  يجابية(  )�لإ عز�ء  �لأ زمالئي 

�لتميز.

بد�ع، فها هي م�ساعري �لجيا�سة تفي�س  �لتناف�س �سانع ومعزز لالإ

�أ�سفته  لما  عنها  �لتعبير  عن  �لل�سان  ويعجز  و�لعتز�ز  بالفخر 

فر�سة  عن  �لمعلمين  نحن  بحثنا  فكم  �سخ�سيتي،  �إلى  �لجائزة 

لتقدير تميزنا؟ و�أخير� ها هي �لفر�سة! وها هو �لتقدير من ر�أ�س 

�لهرم! ولزلت �أذكر تلك �لعبارة �لتي لم�ست وجد�ننا في دورة 

عام 2006 حين �فتتحت جاللة �لملكة ر�نيا كلمتها بـ "عاد زمن 

ثر  �لأ له  كان  كافة  �لمجتمع  فئات  من  �لتقدير  �إن  ثّم  �لمعلم"، 

وهو  �سمى  �لأ �لهدف  لتحقيق  �لتميز  على  �سر�ر  �لإ في  �لكبير 

غلى �إلى م�ساف �لدول �لمتقدمة. ردن �لأ �لو�سول بالأ

�سمى فهو تطور �أد�ء طالبي،  غلى و�لنتاج �لأ ج5( �أما �إنجازي �لأ

ولهم �أر�ء في تميزي: 

ر�ديو   - ثانوي  ول  �لأ �ل�سف  �لعزيز،  عبد  ب�سير  بالل  �لطالب/ 

كبر في �سخ�سيتي  ثر �لأ وتلفزيون قال: لقد كان للمعلم م�سطفى �لأ

وحبي للمهنة لح�سن تعامله و�ت�ساع �أفقه، فله مني كل �لتقدير.

ر�ديو   - ثانوي  ول  �لأ �ل�سف  عبويني،  محمد  زكي  �لطالب/ 

لما  �لمعلمين  خيرة  من  هو  م�سطفى  �لمعلم  �إن  قال:  وتلفزيون 

ي�سال �لمعلومة للطالب، و�إك�سابه �لثقة  لديه من قدر�ت متميزة لإ

بنف�سه، �إنه معلم متميز، وي�ستحق هذ� �لتقدير.

  - ثانوي  �لثاني  �ل�سف  �لدلقموني،  محمد  �أحمد  �لطالب/ 

يقدمه  لما  مثالي  معلم  م�سطفى  �لمعلم  قال:  وتلفزيون  ر�ديو 

�لمتميز  وباأ�سلوبه  بعلمه،  ن�ستنير  لنا  كالمنارة  فهو  كطالب،  لنا 

ي�سال �لمعلومة بي�سر، فله منا كل �ل�سكر لعطائه �لالمحدود. لإ

ر�ديو   - ثانوي  �لثاني  �ل�سف  �ل�سعبي،  عمر  عبيدة  �لطالب/ 

وتلفزيون قال: �أ�سكر �لمعلم �لفا�سل م�سطفى على جهده �لبناء 

ن�ساني �لمتميز، فهو خير قدوة لنا وجز�ه �هلل عنا كل  و�أ�سلوبه �لإ

خير.

ر�ديو   - ثانوي  �لثاني  �ل�سف  �لخطيب،  علي  �لطالب/ح�سام 

وتلفزيون قال: �لمعلم م�سطفى جعلنا متفائلين لتعامله �لمتميز 

خ  �أجمل، فهو بمكانة �لأ �أ�سبحت  �لدر��سية  �إن حياتنا  معنا حتى 

كبر لكل منا وله منا كل �لتقدير. �لأ

* * * * *
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مور �لتي ترغبني بال�ستمر�ر في مهنة  ج1( من �لأ

�لمعلم  قدوتي  يكون  �أن  �سرفا  يكفيني  �لتعليم: 

�لر�سول �سيدنا محمد �سلى �هلل علية و�سلم ر�سول 

�لعلم و�لمعرفة،�إن رغبتي في �لتعليم نابعة من حبي 

للعطاء و�لإخال�س في �لعمل، ورغبتي في تخريج 

�أفو�ج من �لطالبات �لمت�سلحات بالعلم و�لمعرفة 

�ن�سجاما مع �لتقدم �لعلمي و�لتكنولوجي، وخدمة 

لهذ� �لوطن �لعزيز، وتم�سيا مع روؤية جاللة �لملك 

�سالمي �ل�سمح �لذي  عبد �هلل �لثاني �لمعظم، و�لنابع من ديننا �لإ

جيال �لمنتجة لهذ� �لوطن  يدعو �إلى �لتعليم و�لتعلم وتربية �لأ

جر�ء�ت �لتي �أ�سهمت في تميزي: ج2( من �لإ

�لطالبات  لدى  وتنميته  و�لقيادي  �لجماعي  �لعمل  تعزيز   •
و�لم�ساركة في �لمنا�سبات �لوطنية و�لدينية.

��ستخد�م ��ستر�تيجيات �لتدري�س و�لتقويم �لحديثة لتحقيق   •
�لنتاجات.

�لختبار�ت  خالل  من  طالباتي  م�ستوى  �إلى  �لتعرف   •
�لت�سخي�سية و�لتو��سل �لم�ستمر معهن ومتابعة �أحو�لهن. 

للمدر�سة. �لتطويرية  �لخطة  في  و�لم�ساركة  �سهام  �لإ  •
�لمتاحة  �لمو�رد  و��ستغالل  للح�سة  �لم�سبق  �لتح�سير   •
�لخطط  تح�سير  مع  �لمتو�فرة  غير  للمو�رد  بد�ئل  و�إنتاج 

�لبديلة. 

وبر�مج  و�لتكنولوجية  و�لعلمية  �لتربوية  �لم�ستجد�ت  متابعة   •
و�إ�سر�ك  و�لدور�ت  �لموؤتمر�ت  وح�سور  �لمهنية  �لتنمية 

�لمجتمع �لمحلي ومجتمع �لتعليم فيها.

�لمعرفية  و�لرحالت  �لتعليمية  و�لم�ساريع  �لن�سر�ت  �إنتاج   •

نترنت.  ون�سرها على �لإ

دمج �لتكنولوجيا بالمنهاج من خالل تفعيل   •
 )eduwave( لكترونية �سبكة منظومة �لتعليم �لإ

لكترونية. في �لغرفة �ل�سفية و�إن�ساء �لمو�قع �لإ

جر�ئية وعمل �لم�ساريع  �إجر�ء �لبحوث �لإ  •
�لمنا�سبة لها و�لخروج بالحلول �لمنا�سبة. 

م�سروع  في  ردنية  �لأ �لجامعة  م�ساركة   •
�لم�سكالت  حل  باأ�سلوب  �ل�سحة  تح�سين 

ردنية.  )�ل�سمنة( وقد ن�سر في �لدورية �لتابعة للجامعة �لأ

دليل  �إعد�د  في  و�لم�ساركة  �لمهنة  باأخالقيات  �للتز�م   •
�أخالقيات مهنة �لتمري�س 

ج3( من خالل م�ساركتي في جائزة �لملكة ر�نيا للمعلم �لمتميز 

وجدت �أنني بحاجة �إلى �إكمال در��ستي �لجامعية و�لح�سول على 

ثر  �لأ له  �سيكون  مما  �أكثر،  نف�سي  لتطوير  عليا  علمية  موؤهالت 

ف�سل في طالباتي،  �ليجابي �لأ

 وهذه هي �لفر�سة �لتي �أتمنى �أن �أح�سل عليها على �لرغم من 

ظروفي �ل�سعبة.

ج4( لدي �لقناعة �لتامة �أن كل معلم ومعلمة قادر على �أن يكون 

معلمًا متميزً�، و�نطالقًا من هذ� �أدعو كل معلم ومعلمة �إلى �لتقدم 

جابة على �لمعايير بكل �سفافية وو�قعية، و�لتركيز  للجائزة، و�لإ

�لمنا�سب  �لمعيار  في  بها  يقومون  �لتي  ن�سطة  �لأ ت�سمين  في 

تي: وعليهم �لقيام بـالآ

بها. يقومون  �لتي  عمال  �لأ لكل  �لتوثيق  �سرورة   •
�لمبادرة و�لمثابرة لرفع كفاءة �لمدر�سة.   

أصبحت سفيرة 
لنشر رسالة ورؤية 

الجائزة في 
الميدان

ميرة هيا بنت �لح�سين �لثانية �ل�ساملة للبنات / مديرية �لرمثا المدر�ضة: �لأ

الفئة: �لخام�سة

المركز: �لثاني 

ال�ضهادة العلمية: بكالوريو�س تمري�س

عدد �ضنوات الخبرة في التدري�ش: 15 �سنة 

عدد ن�ضاب الح�ض�ش: 15 ح�سة 

فاطمة حلمي إبراهيم نعمان
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�لم�ستمر  و�لبحث  و�أكاديميا  ومهنيا  ذ�تيا  �أنف�سهم  تنمية   •
عن �لمعرفة و�لتطوير.

ن�سطة  �لأ في  و�إ�سر�كه  �لمحلي  �لمجتمع  مع  �لتو��سل   •
�لمختلفة.

منها. �لمتو�فر  غير  و�إنتاج  �لمو�رد  ��ستغالل   •
ودمج  و�لتقويم  �لتدري�س  ��ستر�تيجيات  في  �لتنويع   •

�لتكنولوجيا بالتعليم.

بد�ع  تنمية وتعزيز روح �لنتماء و�لقيادة و�لعمل �لجماعي و�لإ  

لدى �لطلبة.

�لتربوية. �لمهنة  و�أخالقيات  بقيم  �للتز�م   •
ج5( تكريم جاللة �لملكة ر�نيا �لعبد �هلل، وت�سلمي �لجائزة منها 

مبا�سرة م�سدر فخر و�عتز�ز لي، وتاج على ر��سي مدى �لحياة، 

بد�ع.  وعهد ووفاء لال�ستمر�ر على نهج �لتميز و�لإ

و�لمجتمع  و�لطالبات  �لمعلمات  وزميالتي  مديرتي  فخر  �زد�د 

�لمحلي �لذي �أتعامل معه بتميزي وفوزي، و�فتخار زوجي و�أولدي 

بي �أمام زمالئهم ومعلميهم.

�أ�سبحت �سفيرة لن�سر ر�سالة وروؤية �لجائزة في �لميد�ن.

�أ�سكر جاللة �لملكة ر�نيا �لعبد �هلل على هذ� �لتكريم للمعلمين، 

و�أ�سكر �لمديرة �لتنفيذية، و�أع�ساء لجنة �لتقييم، وكل �لقائمين 

للمعلم  �هلل  �لعبد  ر�نيا  �لملكة  جائزة  م�سروع  �إنجاح  على 

�لمتميز. 

* * * * *
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ملحق رقم )1(
أسماء الفائزين لعام 2007

المركزالفئةالتخ�س�صالمدر�سةالمديريةا�سم المعلمالت�سل�سل

�سا�سية �لمختلطةبني كنانة�سوز�ن عبد �لمجيد محمد �ل�سليم1 ول1معلم �سف�سما �لرو�سان �لأ �لأ

�سا�سية �لمختلطةبني كنانة�سناء يو�سف �أحمد حمادنة2 �لثاني1معلم �سفعقربا �لأ

�سا�سية للبنات�لكورةرغد� زكريا محمد عو�ودة3 �سرفية �لأ �لثاني1تربية وعلم نف�س�لأ

ولىب�سمة فوزي جبر معمر4 �سا�سية �لمختلطة�لزرقاء �لأ �لثاني1معلم �سف�لخن�ساء �لأ

�لثالث1معلم �سف�أم �أيمن �لثانوية �ل�ساملة للبناتماأدباكفاية محمد عي�سى خمي�س5

�سا�سية �لمختلطةمعانر�بعة عطية محمود كري�سان6 �لثالث1�للغة �لنجليزيةذ�ت �لنطاقيين �لأ

�سا�سية �لمختلطةذيباننعمة �حمد محمد �لعب�سي7 �لثالث1معلم �سف�لنزهة �لأ

�سا�سية �لمختلطة �لجديدة�لبادية �ل�سمالية �لغربية�نت�سار محمود عقيل بني هاني8 ول2فنون جميلةمغير �ل�سرحان �لأ �لأ

�لثاني2فيزياءذ�ت �ل�سو�ري �لثانوية �ل�ساملة للبنات�لعقبةريما مو�سى م�سحن �بو كركي9

�سا�سية �لمختلطة�لكركغيد�ء �سالح �سالم �لكركي10 �لثاني2�جتماعيات�لمرج �لأ

�سا�سية للبناتبني كنانةع�سمت محمود عبد �لرز�ق �لعمور11 �لثاني2فيزياء�سحم �لأ

�لثاني2�أحياءمليح �لثانوية �ل�ساملة للبناتذيبانفدوى عو�د حمد �ل�سنيد12

�لثالث2جغر�قيايبال �لثانوية �ل�ساملة للبناتبني كنانةب�سيمة يو�سف �حمد عبيد�ت13

�سا�سية �لمختلطة�لبادية �لو�سطىماجدة عبد �لكريم عبيد �أبو �سو�نة14 �لثالث2�لعلوم �لحياتية�لزيتونة �لأ

ولىعزية محمد علي عو�س15 �سا�سية �لثانيةعمان �لأ �لثالث2علوم�سجرة �لدر �لأ

ول3�للغة �لعربيةزيد بن حارثة �لثانوية �ل�ساملة للبنينماأدباعلي ر�جي عبد �لر�ساونة16 �لأ

�سا�سية للبنينماأدباعلي نايل عبد �لرحمن �ل�سوفيين17 �لثاني3�جتماعيات�لعري�س �لأ

�لثاني3�جتماعياتخرجا �لثانوية �ل�ساملة للبناتبني كنانةلميا محمد محمود �لزعبي18

�لثاني3فنون جميلة�لمركز �لريادي للطلبة �لمتفوقين�لكورة�سالح �سليمان عي�سى خري�سات19

�لثالث3حا�سوبخزمة �لثانوية �لمختلطةدير عال�سميرة �إبر�هيم مرعي �لفريحات20

�سا�سية �لمختلطةماأدباهيا ر�سيان �سحيمان �لزبن21 �لثالث3�للغة �لتجليزيةحنينا �لأ

�لثالث3�للغة �لتجليزية ثانوية دير �أبي �سعيد �ل�ساملة للبنات�لكورةمنال عبد �لعفو محمد �لقرطة22

�لفحي�س �لثانوية �ل�ساملة للبنات�ل�سلطمنال عبد �لكريم �إبر�هيم �لخياط23

د�رة/ �لتجارة  �أ�سا�سيات �لإ

لكترونية �لإ

ول4 �لأ

ولىمي�سون ر��سم ر�سيد كمال24 حياءعين جالوت �لثانوية �ل�ساملةعمان �لأ �لثاني4�لأ

�لثاني4جغر�فيا�لفي�سلية �لثانوية للبناتماأدباربا محمد عيد �سالمة25

�لثالث4جغر�فيا�لح�سين �لثانوية للبنين /�لقويرة�لثقافة �لع�سكريةعبد�هلل �سالمة علي �لعود�ت26

ولى للبناتماأدبافوزية ح�سن عبد ربه �لم�سري27 ماأدبا �لثانوية �لأ

مهار�ت �لت�سال /�لثقافة 

دبية و�للغوية �لأ

�لثالث4

ولىم�سطفى �سالح م�سطفى من�سور28 ول5ر�ديو وتلقزيونو�سفي �لتل �لثانوية �ل�ساملة�إربد �لأ �لأ

ميرة هيا بنت �لح�سين �لثانوية �ل�ساملة للبنات�لرمثافاطمة حلمي �إبر�هيم نعمان29 �لأ

�لرعاية �لتمري�سية/ 

دوية/ �لتغذية �لأ

�لثاني5
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ملحق رقم )2(
خطة عمل الجائزة مع الفائزين كما هي

في 2008/6/30

هداف المواعيد الجهة المانحةالبرامجالأ

تنمية مهنية

MIT-LINC Conference- Jordan
MIT 08/1/28�أمانة عمان + جامعة

�أنجزت

08/2/2�لجائزةتغذية ر�جعة

Civic Engagement WorkshopCEW
08/1/13

�أنجزت

08/2/2�لجائزةتغذية ر�جعة

برنامج تبادل ثقافي وتنمية مهنية بين فائزي �لجائزة ومعلمين من �لوليات 

مريكية �لمتحدة �لأ

JET + �لجائزة
08/6/30

�أنجزت

08/8/23�لجائزةتغذية ر�جعة

Creative Giftedness & Education Workshopهلية للبنات �لمدر�سة �لأ

08/1/29

�أنجزت

Tesol Convention For English Teachers - USAقليمي لبر�مج �للغة �لنجليزية �لمكتب �لإ

08/6/2

�أنجزت

Communities of Practice (CoP) Workshopلجائزة�

08/3/29

�أنجزت و�لمتابعة م�ستمرة

ن�سر نجاحات وتبادل 

خبر�ت و�لتعريف 

بالمتميزين

�أنجزت�لجائزة + وز�رة �لتربية و�لتعليم مجلة "ر�سالة �لمعلم"

كل ما �سمحت �لفر�سةو�سائل �لإعالمن�ساطات مختلفة مع �لإعالم

�لجائزة�لملتقى �لتربوي للمد�ر�س �لخا�سة

�أنجزت

08/5/8

08/5/9

 FM ردني برنامج �إذ�عي للفائزين على عمان ذ�عة و�لتلفزيون �لأ موؤ�س�سة �لإ

08/5/11

م�ستمر

�لعمل على ن�سر 

�لجائزة

- من خالل م�ساركة مديري ومدير�ت �لمد�ر�س.

- �أي مبادرة �سخ�سية على م�ستوى �لمدر�سة لن�سر �لجائزة.

- توثيق �أعمال �لفائزين ك�سفر�ء في �لميد�ن

2/4 - 4/30�لجائزة و�لمعلمين

�1
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ملحق رقم )3( الجائزة في الصحف

ملحق رقم )1-3(

الملكة رانيا تترأس اجتماعا للجنة التوجيهية لجائزة المعلم المتميز

عمان – كانون �لثاني – 2008

�سمن متابعة جاللة �لملكة ر�نيا �لعبد�هلل ل�سوؤون جائزة �لملكة ر�نيا للمعلم �لمتميز تر�أ�ست جاللتها �ليوم �جتماعا للجنة �لتوجيه للجائزة 

جري خالله بحث خطة عمل �لجائزة �ل�ستر�تيجية لل�سنو�ت �لقادمة. 

و�أعربت جاللتها عن �رتياحها ل�سير عمل �لجائزة و�نت�سارها كاأد�ة من �أدو�ت تجذير �لتميز في مد�ر�س �لمملكة. 

و�أعلنت �للجنة �لتي ت�سم ممثلين عن وز�رة �لتربية و�لتعليم، و�لقطاع �لخا�س، وموؤ�س�سات غير ربحية، وممثلين عن مكتب جاللتها �إقر�رها 

ولى في �لعام �لقادم.  جائزة با�سم "�لمدير �لمتميز" �سيتم �لتح�سير لها خالل هذ� �لعام على �أن يتم �إطالق دورتها �لأ

وخالل �لجتماع �لذي ح�سره وزير �لتربية و�لتعليم �لدكتور تي�سير �لنعيمي ��ستعر�ست مديرة �لجائزة عنا�سر �لخطة �ل�ستر�تيجية �لتي 

ت�ستهدف �لرتقاء بموؤ�س�سة �لجائزة لت�سبح مركز� بحثيا وقاعدة معلوماتية وطنية عن �لمعلمين تكون مرجعا للباحثين و�لد�ر�سين وطلبة 

�لدر��سات �لعليا. 

كما تم بحث �سبل ن�سر نجاحات �لمعلمين �لمتميزين وتعزيز توفير فر�س �لتنمية �لمهنية للفائزين بالجائزة و�إعادة در��سة �لجدول �لزمني 

لها.

* * * * *
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ملحق رقم )2-3(

تطوير مستمر لقواعد التقييم "روبريك" نحو تناسب أفضل مع معايير الجائزة

جائزة الملكة رانيا العبدالله للمعلم المتميز تعلن 1/3 موعدًا لبدء توزيع 

الطلبات لعام 2008

عمان – �سباط– 2008

�أعلنت �لمديرة �لتنفيذية لجائزة �لملكة ر�نيا �لعبد�هلل للمعلم �لمتميز لبنى طوقان �أن طلبات �لتر�سيح للعام 2008 �ستكون بمتناول جميع 

ول من �آذ�ر.  معلمي ومعلمات �لمملكة �بتد�ء من �سباح يوم �ل�سبت �لمقبل �لمو�فق لالأ

ر�ساد �إلى مديري ومدير�ت �لمد�ر�س لتحفيز �لمعلمين  ثناء زيار�ت فريق �لجائزة �إلى �لمديريات لتقديم �لدعم و�لإ وتتو��سل في هذه �لأ

و�لمعلمات في مديريات �لمملكة �لمختلفة تمهيدً� لبدء مرحلة �لتر�سيح.

من جهة �أخرى �أكدت طوقان �أن �لتغذية �لر�جعة �لتي ح�سل عليها فريق �لجائزة من قبل فريق مقيمي �لعام �لما�سي �سيتم توظيفها في 

�لتطوير على قو�عد �لتقييم "روبريك Rubric" و�لذي �عتمدته �لجائزة منذ �لعام �لما�سي في تقييم �لطلبات فيما يعد �أول تطبيق له على 

م�ستوى �لمملكة، مو�سحة �أن هذ� �لتطوير قد تم بعد ور�سات عمل �أقيمت موؤخرً� ��ستمرت على مدى �أربعة �أيام وُدعي �إليها مقيمو �لجائزة 

للعام 2007 وح�سرها �أع�ساء �للجنة �لفنية. 

�أنظمة �لقيا�س و�لتقويم في �لعالم وتمت مالءمته لي�ستخدم في تقييم  �أن نظام �لتقييم �لمتبع في �لجائزة هو �أحدث  و�أو�سحت طوقان 

�سبل  تعزيز  �إلى  يهدف  �ليوم  �لحا�سل  �لتطوير  �أن  �إلى  م�سيرة   ،2007 �لعام  دورة  منذ  للجائزة  �لمتقدمين  و�لمعلمات  �لمعلمين  طلبات 

�ل�ستفادة من تطبيق هذ� �لنظام للح�سول على نتائج دقيقة للعام �لحالي وليتنا�سب مع �لمعايير ب�سكل �أف�سل. 

ردني للتعليم  من جهة �أخرى �أعلنت طوقان عن �أ�سماء �لفائزين �لخم�سة بالبعثات �لدر��سية �ل�سنوية �لتي يتقدم بها "�سندوق �لئتمان �لأ

�إحدى  2007 بالتقدم لاللتحاق ببرنامج در��سي لمدة �سهرين في  �أتيحت �لفر�سة لجميع فائزي �لجائزة لعام  و�لثقافة" )JET(؛ حيث 

مريكية في �إطار رحلة ت�ستمر ب�سعة �أ�سابيع �سمن تبادل ثقافي �أكاديمي بين معّلمي �لبلدين. وقد حاز على هذه �لبعثات لهذ�  �لجامعات �لأ

�لعام وعن طريق �لتناف�س كل من: هيام خ�سر �أبو عري�سة )معلمة لغة �إنجليزية، مدر�سة و�دي �لقطار، �لر�سيفة(، م�سطفى �سالح من�سور 

ولى(، منال عبد�لكريم �لخياط  )معلم �لتدريب �لعملي لتخ�س�س ر�ديو وتلفزيون، مدر�سة و�سفي �لتل �لثانوية �ل�سناعية �لريادية، �إربد �لأ

حياء، عين  �إلكترونية، �لفحي�س �لثانوية �ل�ساملة للبنات، �ل�سلط(، مي�سون ر��سم كمال )معلمة مادة �لأ �أ�سا�سيات �إد�رة وتجارة  )معلمة 

�سا�سية �لمختلطة، معان(. ولى(، ور�بعة عطية كري�سان )معلمة لغة �إنجليزية، ذ�ت �لنطاقين �لأ جالوت �لثانوية �ل�ساملة للبنات، عمان �لأ

* * * * *
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ملحق رقم )3-3(

نحو تعزيز أنشطة الجائزة في نشر نجاحات فائزيها

توقيع مذكرة تفاهم ما بين جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي 

واإلذاعة األردنية

عمان – �آذ�ر – 2008

ول من �آذ�ر �لحالي توقيع مذكرة تفاهم ما بين  ردنية �لر�ئدة، تم يوم �ل�سبت �لمو�فق لالأ في �إطار تعزيز �لتعاون مع و�سائل �لإعالم �لأ

ردنية، تم من خاللها �لتفاق على �أوجه �لتعاون ما بين �لموؤ�س�ستين فيما  ذ�عة �لأ جمعية جائزة �لملكة ر�نيا �لعبد�هلل للتميز �لتربوي و�لإ

يج�ّسد مثاًل لل�سر�كة �لحقيقية �لفاعلة لما فيه من �إنجاح لهذه �لمبادرة �لملكية �ل�سامية.

ذ�عة  ردنية نائبًا عن �لمدير �لعام لموؤ�س�سة �لإ ذ�عة �لأ ردنية ما بين �ل�سيد جرير مرقه، �لمدير �لعام لالإ ذ�عة �لأ وتم �لتوقيع في مقر �لإ

وتاأتي هذه  �لجائزة.  �إد�رة  رئي�س مجل�س  �لدكتور عز�لدين كتخد�،  لبنى طوقان، وذلك بح�سور  للجائزة  �لتنفيذي  و�لمدير  و�لتلفزيون، 

يجابي  فادة من �أثر �لبرنامج �لإ ردنية لدعم م�سيرة �لجائزة لتتخذ منها نقطة �نطالق للتو�سع و�لنت�سار بالإ ذ�عة �لأ �ل�سر�كة بمبادرة من �لإ

فكار �لمغلوطة حولها، وت�سليط �ل�سوء على �لن�ساطات �لم�ستمرة لجائزة �لملكة ر�نيا للمعلم  في �إبر�ز ر�سالة و�أهد�ف �لجائزة وت�سحيح �لأ

�لمتميز، وزيادة �نت�سار �لجائزة و�لتوعية بالتز�مها �لد�ئم بتكريم �إبد�عات �لمعلم ودعم م�سيرة تنميته �لمهنية. 

ولية في برنامج �إذ�عي يت�سمن �سهاد�ت من معلمين �ساركو� بالجائزة وو�سلو� �إلى �لمر�حل �لنهائية، بحيث يو�سحون  وتتمثل �لخطوة �لأ

نقاط تميزهم ومو�قع �لتنمية �لذ�تية �لتي عملو� عليها للو�سول �إلى �لتميز. ويمتاز �لبرنامج باإمكانية �لتو��سل �لتي يتيحها للمعلمين من 

خالل �لر�سائل �لق�سيرة، وذلك للتعبير عن ت�ساوؤلتهم ومالحظاتهم؛ حيث يمكن للمعلمين �لمهتمين من �أنحاء �لمملكة كافة �إر�سال ر�سالة 

 ،)96087( زين  لم�ستركي  �لتالية:  رقام  �لأ على  وذلك  بالبرنامج  �لخا�سة  �لمالحظة  ثم  ومن  بفر�غ  متبوعًا  "ت"  حرف  فيها  ق�سيرة 

ولم�ستركي �أور�نج )99909(، ولم�ستركي �أمنية )99906(، ولم�ستركي �ك�سبر�س )97412(.

وفي هذ� �ل�سدد �سّرح �ل�سيد جرير مرقه قائاًل: "نحن �سعد�ء بهذه �ل�سر�كة �لتي تجمعنا مع �إحدى �لموؤ�س�سات �لوطنية �لفاعلة في تاأدية 

ر�سالتها نحو فئة ذ�ت دور �أ�سا�سي في نه�سة مجتمعنا و�رتقائه وهي فئة �لمعلمين و�لتربويين، وتاأتي هذه �لخطوة في �إطار جهودنا �لحثيثة 

مر �لذي ي�سب �سمن �لتوجهات �لملكية �ل�سامية في  نحو تفعيل دور موؤ�س�ستنا في دعم �لمبادر�ت �لريادية في �لمملكة و�إي�سال ر�سالتها، �لأ

طار ويتما�سى مع روؤية �ساحب �لجاللة �لملك عبد�هلل �لثاني �لمعظم نحو �إعالم فاعل وهادف." هذ� �لإ

�لم�ساركة  �لر�ئدة دعمها وحر�سها على  �لموؤ�س�سة  "ن�سكر لهذه  �ل�سر�كة بقولها:  �أعربت لبنى طوقان عن حما�سها تجاه هذه  من جهتها 

في م�سيرة �لجائزة، وناأمل �أن تحذو حذوها �لموؤ�س�سات �لإعالمية كافة �لتي نعّول عليها لن�سر ر�سالتها �لنبيلة، مع �سكرنا لجميع ممثلي 

�ل�سحافة و�لإعالم �لذين يتابعون وينقلون �أن�سطة �لجائزة �لمختلفة وفعالياتها." 

�أخبار  مناق�سة  مثل  �أخرى  ومحاور  �أفكارً�  تتناول  م�ستقبلية  �إذ�عية  بر�مج  في  �لتعاون  على  �لموؤ�س�ستين  بين  �لتفاق  تم  �أخرى  جهة  من 

�لجائزة، و�لم�ستجد�ت و�لمر�حل �لتي تمر بها، �إ�سافة �إلى �إبقاء �لمعلمين �لمحليين على �ّطالع على �آخر �إنجاز�تها و�أهد�فها �لم�ستقبلية. 

�لتعليمية  �آخر �لو�سائل و�لممار�سات  �إلقاء �ل�سوء على  و�إقليميين ودوليين بهدف  �لبر�مج مقابالت مع �سيوف محليين  كذلك �ستت�سمن 

�لمختلفة وطرح مفاهيم جديدة للتعليم.

* * * * *
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ملحق رقم )4-3(

انطالقة الجائزة في الدورة الثالثة - 2008

�لكورة – ني�سان – 2008

تاأكيدً� لدعم جاللة �لملكة ر�نيا �لعبد�هلل �لمتو��سل للمعلمين �ختارت جاللتها �ليوم ثانوية دير �أبي �سعيد �ل�ساملة للبنات في لو�ء �لكورة 

عالن عن بدء �لدورة �لثالثة لجائزة �لمعلم �لمتميز. لالإ

و�ختارت جاللتها �لمدر�سة كونها من �لمد�ر�س �لنموذجية في �لمنطقة ولتميزها بتعاون �لطالبات و�لمعلمات معا لخدمة مجتمعهن وتطوير 

كبر عدد من �لموؤهلين للفوز بجائزة �لملكة ر�نيا �لعبد�هلل للمعلم �لمتميز على مدى عامين، حيث و�سلت  �أنف�سهن، �إلى جانب �حت�سانها لأ

�لثانية في عام  �لفئة  �لثاني عن  بالمركز  �لرياحي  �إيمان  �لمعلمة  �لنهائية، كما فازت  �لمر�حل  �إلى  �لمدر�سة  �لمر�سحات من  خم�س من 

2006، و�لمعلمة منال �لقرطة بالمركز �لثالث عن �لفئة �لثالثة في عام 2007.

وجاءت زيارة جاللة �لملكة في �إطار متابعتها لمرحلة تقديم �لطلبات ولتحفيز �لمعلمين و�لمعلمات �لذين ي�ستكملون �ليوم طلبات تر�سيحهم 

في جميع �أنحاء �لمملكة.

وقد كان في ��ستقبال جاللتها كل من مدير �لتربية و�لتعليم في لو�ء �لكورة توفيق �لخ�ساونة، ومديرة جائزة �لملكة ر�نيا �لعبد�هلل للتميز 

د�رية حاليًا في مديرية �لكورة �آمنة �ل�سريدة، ومديرة �لمدر�سة �لحالية �عتماد  �لتربوي لبنى طوقان، ومديرة �لمدر�سة �سابقًا �لمديرة �لإ

�ل�سريدة.

وبد�أت جاللتها جولتها في قاعة �لتعليم �لمهني حيث ��ستمعت �إلى �سرح حول �لن�ساطات �لتي تقوم بها �لمدر�سة لتطوير �لمجتمع �لمحلي 

من خالل تدريب �لطالبات وربات �لمنازل على �سنع �للبن و�لجميد �لمنزلي وزر�عة �لفطر وغيرها.

ت�سجيع  �إطار  في  �لمحلي  و�لمجتمع  �لطالبات  لمنفعة  �لم�ستعملة  �لمالب�س  تدوير  برنامج  يطبق  حيث  �لخياطة  غرفة  جاللتها  وتفقدت 

�لطالبات على �لبدء بم�ساريع �سغيرة.
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وفي مكتبة �لمدر�سة �ّطلعت جاللتها على م�ساريع �لطالبات و�أبرزها م�سروع بيئي لطالبة �خترعت جهازً� يعمل على تخلي�س �لهو�ء �لجوي 

من �لرطوبة ما ي�سهم في تح�سين فاعلية مبرد�ت �لهو�ء من حيث �إز�لة �لرطوبة �لمتدفقة مع �لهو�ء �لخارج منها.

�لثقافي وتج�سير �لفجوة مع �لطالب  للتبادل  �لفر�سة للطالبات  �لمكتبة و�لتي تتيح  �لتجهيز�ت �لحا�سوبية في  �ّطلعت جاللتها على  كما 

مريكية، وذلك من خالل �سرح قدمته �لم�سوؤولة عن �لبرنامج برفقة طالباتها حيث تحدثن عن �أهمية �للغة في  وروبية و�لأ في �لمد�ر�س �لأ

�لنفتاح على ثقافات وح�سار�ت �لعالم.

وح�سرت جاللتها جانبًا من �إحدى �لح�س�س �لتدري�سية في �ل�سف �لتا�سع حيث �أبدت �إعجابها بحما�س �لطالبات و�إقبالهن على �لتعليم 

وتوفير بيئة �سفية مريحة لهن، كما ��ستمعت �إلى �أفكار �لطالبات حول �سفات �لمعلم �لمتميز.

و�لمديرين  �لمعلمات  تتميز بطالبات مبدعات وقاعدة من  �لتي  بالمدر�سة  �لملكة  �أ�سادت جاللة  �لمدر�سة  �لمعلمات في  لقاء مع  وخالل 

�لمتميزين.

مكانات �لمتاحة و�لمرتكزة على �لقوى �لب�سرية في بناء معارف �لطلبة و�إطالق  و�أكدت جاللتها �أن هذه �لمدر�سة ��ستطاعت ��ستثمار �لإ

�إبد�عاتهم وت�سخيرها في خدمة مجتمعهم.

كما �أ�سادت جاللتها بجهود مدير �لتربية و�لتعليم في لو�ء �لكورة، وباإنجاز �لمديرية �لتي �أفرزت عددً� كبيرً� من �لتر�سيحات و�لمر�سحين 

�لنهائيين عبر �لدورتين �لما�سيتين.

�سا�سي في  و�أ�سافت جاللتها �أن جائزة �لملكة ر�نيا �لعبد�هلل للمعلم �لمتميز �أ�سهمت عبر عامين ب�سورة ملمو�سة في جعل �لمعلم �لعن�سر �لأ

�لتغيير، و�نتقلت ليكون �لطالب هو �لمحور �لرئي�سي في �لعملية �لتعليمية، وبذلك تغيرت �تجاهات �لمعلمين نحو تطوير �أنف�سهم، وطالبهم 

ومجتمعهم.

وجّددت جاللتها تاأكيدها على �أهمية دور مديري �لمد�ر�س كقياديين ولي�س كاإد�ريين فقط، م�سيرة �إلى �لدور �لفاعل لمديرتي �لمدر�سة 

�ل�سابقة و�لحالية في توجيه وت�سجيع �لمعلمات و�إعطائهن �لدعم �لالزم للم�ساركة و�لرتقاء و��ستكمال �لدر��سات �لعليا، بما ينعك�س �إيجابًا 

ف�سل في �أد�ء طالباتها. حد�ث تحول نحو �لأ على �لمدر�سة لإ

�لمر�حل  �إلى  �إلى معلمتين فائزتين بالجائزة، ومعلمة ر�سحت نف�سها للجائزة لعامين متتاليين وو�سلت  وخالل �لزيارة تحدثت جاللتها 

�لنهائية في �لمرتين، ومعلمة تاأهلت للمرحلة �لنهائية �لعام �لما�سي.

جيال، م�سيرة �إلى تميزهن  يجابي في ر�سم م�ستقبل �لأ و�أعربت جاللتها عن �سعادتها بّلقاء �لمعلمات �لمتميز�ت في �لمدر�سة وبدورهن �لإ

�لمتمثل في �إ�سر�رهن على �لتطوير �لذ�تي و�لم�ساركة بالجائزة و�إيمانهن بها.

�إلى جاللتها  �آخر م�ستجد�ت �لجائزة و�سير عملية تقديم �لطلبات �لجارية، كما قدمت  من جهتها عر�ست مديرة �لجائزة لبنى طوقان 

وتكريم  تحفيز  بهدف  �لجائزة جاءت  فكرة  �أن  �إلى  م�سيرة  للبنات،  �ل�ساملة  �سعيد  �أبي  دير  لثانوية  �لتدري�سية  �لهيئة  نماذج متميزة من 

�لمعلمين �لمتميزين و�لوقوف على �أهمية دورهم.

�أن�سطة  وتنفيذ  تخطيط  في  وتعاونهن  بالطالبات  �لمعلمات  تربط  �لتي  �لمتميزة  �لعالقة  �ل�سريدة عن  �عتماد  �لمدر�سة  مديرة  وتحدثت 

�لتميز بما  �لمناف�سة و�ل�سعي نحو  �إيجابية، كذلك توفر �لمدر�سة بيئة تربوية تعزز روح  �إبد�عية تنعك�س على �لمجتمع ب�سورة  لمنهجية 

د�رة معلماتها لبذل �لمزيد من �لجهود لتطوير �أ�ساليب تدري�س تفاعلية ت�سهم في ت�سجيع �لطالبات  ين�سجم مع روؤية �لجائزة؛ حيث تحث �لإ

على �لتعلم ورفع م�ستويات �لتح�سيل �إذ تبلغ ن�سبة �لنجاح في �لتوجيهي حو�لي 70 بالمئة.
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�لبالغ عددهن 900 طالبة، على �لم�ساركة  �لبالغ 86 معلمة وطالباتها  �لتعليمي  للبنات، بكادرها  �ل�ساملة  �أبي �سعيد  وتحر�س ثانوية دير 

كع�سو فاعل في �لمجتمع �لمحلي من خالل عدد من �لبر�مج �لتي بادرت بها �لمعلمات و�لطالبات �أنف�سهن مع �لحر�س على توجيه جميع 

�سافة �إلى ن�سر �أفكار و�إنجاز�ت ومر�حل �لجائزة لباقي �لمد�ر�س  ن�سطة �لالمنهجية لت�سب في منفعة �لمجتمع �لمحلي باأكمله، هذ� بالإ �لأ

في �لمنطقة من خالل �لفائزين و�لمتقدمين للجائزة خالل �ل�سنو�ت �لما�سية.

بدوره �أكد مدير �لتربية و�لتعليم في �للو�ء توفيق خ�ساونة �أن رعاية جاللة �لملكة لإطالق �لمرحلة �لثالثة للجائزة �لذي ياأتي في �إطار 

بد�ع يج�سد ويوؤكد تميز �لمدر�سة ومديرية �لتربية في رعاية �لمبدعين و�لعناية بهم لخلق  �لهتمام �لملكي بتطوير �لتعليم و�لتحفيز على �لإ

بد�ع عند �لمعلمين لفتا �إلى �أن �إطالق �لمرحلة من �للو�ء وفر حافز� �إ�سافيا للمعلمين و�لمعلمات على بذل �أق�سى  بيئة تجذر �لتميز و�لإ

�لجهود �لتربوية �لتي تنتج جيال متميز� مو�سحا باأن عدد �لمعلمين �لذين تم تر�سيحهم للجائزة �لعام �لما�سي بلغ ت�سعة معلمين من مجموع 

�لمعلمين �لمر�سحين للجائزة وعددهم 62 معلما ومعلمة.

* * * * *
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ملحق رقم )5-3(

فائزو جائزة الملكة رانيا العبدالله للمعلم المتميز يشاركون في وضع آليات 

تطبيق أهداف الجائزة

عمان – ني�سان– 2008

في �إطار حر�س �لجائزة على �لتو��سل �لم�ستمر مع فائزيها عامًا بعد عام، عقد فريق جائزة �لملكة ر�نيا �لعبد�هلل للمعلم �لمتميز يوم 

�ل�سبت �لما�سي �جتماعًا �سم �لفائزين بالجائزة في عامي 2006 و2007، حيث ترّكز �لهدف �لرئي�س من �لجتماع على تعريف �لفائزين 

تاحة تبادل �لخبر�ت و�لمعارف فيما بينهم وذلك تما�سيًا مع غايات �لجائزة. ببع�سهم لإ

ولى ��ستعر��س �أهد�ف �لجائزة �ل�ستر�تيجية للفائزين في �سعي من فريق �لجائزة �إلى �إبقاء �لمعلمين  كذلك تم خالل �لجتماع وللمرة �لأ

�لتنفيذي  �لمدير  طوقان،  لبنى  قالت  ح�سبما  هد�ف،  �لأ هذه  تطبيق  �آليات  و�سع  عملية  في  وم�ساركتهم  �لموؤ�س�سة  من  جزءً�  �لمتميزين 

للجائزة. 

ولى منه في �لحادي ع�سر من  ذ�عي �لمخ�س�س للجائزة و�لذي �ستبث �لحلقة �لأ من جهة �أخرى، قدمت طوقان �سرحًا عن �لبرنامج �لإ

�أيار �لمقبل على موجات �إذ�عة عمان �إف �إم �لمختلفة )عمان و�إقليم �لو�سط 99 وMHZ 88؛ �إقليم �ل�سمال 95.8 و95.4؛ �لعقبة 105.6، 

غو�ر �لو�سطى 105(، حيث �سي�سارك �لفائزون في حلقات �لبرنامج للحديث عن �أ�سباب تميزهم �لتي ��ستحقو� عليها  �لطفيلة 90.8؛ و�لأ

ذ�عة  لالإ �سكرها  طوقان  جّددت  �لمنا�سبة  وبهذه  مجتمعهم.  مع  وتو��سلهم  �لتربوي  �أد�ئهم  على  �لجائزة  �أثر  جانب  �إلى  بالجائزة  �لفوز 

ردنية �لتي بادرت �إلى تقديم �لدعم �إلى �لجائزة من خالل تخ�سي�س هذ� �لبرنامج، كما �سكرت و�سائل �لإعالم و�لموؤ�س�سات �ل�سحفية  �لأ

كافة �لتي تدعم �لجائزة وت�سهم في �إي�سال ر�سالتها و�إبقاء �لمعلمين في جميع �أنحاء �لمملكة على تو��سل معها.

ول من �آذ�ر �لما�سي و�سي�ستمر حتى نهاية �ل�سهر �لحالي. يذكر �أن �لتر�سيح للدورة �لثالثة للجائزة قد بد�أ منذ �لأ

* * * * *
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مرحلة التقييم الكتابي تبدأ في األول من حزيران

1190 مجموع الطلبات المستلمة مع انتهاء فترة الترشيح 

لجائزة الملكة رانيا العبدالله للمعلم المتميز

عمان – �أيار – 2008

�سهد يوم �لثالثين من ني�سان �لما�سي ت�سليم �آخر �لطلبات �لمعباأة من قبل �لمعلمين �إلى مديرياتهم في مختلف �أنحاء �لمملكة، وذلك مع 

�نتهاء �لمهلة �لمحددة لت�سليم طلبات �لتر�سيح للدورة �لثالثة من جائزة �لملكة ر�نيا �لعبد�هلل للمعلم �لمتميز، �لتي ��ستمرت على مدى 

�سهرين. 

وحول نتائج �لتر�سيحات لهذ� �لعام تحدثت �لمدير �لتنفيذي للجائزة لبنى طوقان قائلة:" بلغ عدد طلبات �لتر�سيح لهذ� �لعام 1190 طلب 

للتر�سيح  �لموؤّهلين  �لمعلمين  ن�سبة 2.5% من عدد  ي�سكل  �لبالغ عددها 37، وهو ما  و�لتعليم كافة  �لتربية  تر�سيح م�ستلمة من مديريات 

في �لمملكة �لذين يقدر عددهم بحو�لي 48500 معلم ومعلمة. وهذه �لن�سبة �لم�سّرفة للعام �لثالث على �لتو�لي ل تز�ل ت�ساهي ما تحققه 

جو�ئز عالمية عريقة تتر�وح ن�سبة �لم�ساركة بين �لمعلمين �لموؤهلين فيها ما بين 1 - 3%، لذ� فنحن �سعد�ء جدً� بهذه �لم�ساركة، ونود �أن 

ن�سكر جميع �لمعلمين و�لمعلمات �لذين �أولو� �لجائزة ثقتهم وحر�سو� على �للتحاق بركب �لتميز ويملوؤنا �لحما�س لالطالع على تجاربهم 

و�لتعّرف على �أوجه تميزهم. كما ن�سكر جهود مديري �لتربية ومن�سقي �لجائزة في مختلف �لمديريات و�سفر�ء �لجائزة لعام 2006 و2007 

لم�ساعدتهم لنا جميعًا في �إي�سال ر�سالة �لجائزة لمختلف مديري �لمد�ر�س و�لمعلمين وتعريفهم بها وت�سجيع هذ� �لعدد على �لم�ساركة."

�أكبر عدد من �لتر�سيحات عن �لفئة �لثانية )�ل�سف �لر�بع حتى �ل�سف  �إد�رة �لجائزة فقد و�سل  �أعلنت عنها  ح�ساء�ت �لتي  ووفقًا لالإ

�لثامن( حيث بلغت 380 طلب تر�سيح. كما جاء مجموع �لم�ساركين من �لذكور من جميع �أنحاء �لمملكة 389 مر�سحًا مقابل 801 معلمة 

مر�سحة.

و�أ�سافت طوقان:" يتم حاليًا تدقيق �لطلبات و�إدخالها في قاعدة بيانات �لجائزة حيث يجري في هذه �لمرحلة �لتاأكد من �أهلية �لمر�سحين 

�لجائزة  �إر�سال كتب ر�سمية من قبل �لجائزة وت�سليمها عن طريق من�سقي  �لتر�سيح. وحال �لنتهاء من ذلك �سيتم  ومطابقتهم ل�سروط 

�سباب. �أما بالن�سبة للمعلمين �لذين يتم �لتاأكد من �أهليتهم فتنتقل طلباتهم �إلى مرحلة �لتقييم  بالغ كل معلم لم يتاأهل للتقييم مع بيان �لأ لإ

�لكتابي."

من جهة �أخرى �أو�سحت طوقان �أن تدريب �لمقيمين �لمر�سحين للقيام بهذه �لمهمة قد بد�أ منذ 11 من �ل�سهر �لحالي وي�ستمر حتى �لثامن 

ول من حزير�ن �لمقبل. ع�سر، بحيث تبد�أ عملية �لتقييم �لكتابي في �لأ

* * * * *
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استعدادًا النطالق دورتها األولى العام المقبل

جائزة الملكة رانيا العبدالله للمدير المتميز تعقد أولى ورشات العمل

عمان – حزير�ن – 2008

ولى �لخا�سة بجائزة �لملكة ر�نيا �لعبد�هلل للمدير �لمتميز �لتي تنطلق �أولى دور�تها في عام 2009 �لمقبل،  �ختتمت موؤخرً� ور�سة �لعمل �لأ

ردنية  حيث تم �للقاء على مد�ر يومين )21 و23 من حزير�ن �لحالي( وذلك بهدف مالءمة �لمعايير �لعالمية لجائزة �لمدير مع �لخبر�ت �لأ

و�حتياجات �لبيئة �لتربوية �لمحلية للو�سول �إلى ركائز ومعايير خا�سة بجائزة �لملكة ر�نيا �لعبد�هلل للمدير �لمتميز.

وح�سر �إلى جانب فريق �لجائزة مجموعة من مديري �لمد�ر�س �لخا�سة و�لمد�ر�س �لحكومية، و�أع�ساء �للجنة �لفنية للجائزة، ومجموعة 

�لمعايير  مناق�سة  م�سابهة  عالمية  در��سة جو�ئز  تّم من خالل  �سنو�ت، حيث  مد�ر ثالث  �لتقييم على  و�كبو�  �لذين  �لجائزة  مقّيمي  من 

ل �إلى مقترحات �أولية لركائز ومعايير وقيم خا�سة لجائزة �لمدير �لمتميز. و�لركائز مع �لحا�سرين من خالل �لع�سف �لذهني، للتو�سّ

"بعد ثالث �سنو�ت من �لعمل في �لميد�ن ور�سد ردود �أفعال  وقالت لبنى طوقان، �لمدير �لتنفيذي لجائزة �لملكة ر�نيا للتميز �لتربوي: 

�لمعلمين و�لتربويين وتطّلعاتهم نحو �لجائزة، وبعد و�سول جائزة "�لمعلم �لمتميز" �إلى حالة من �لن�سوج بما ي�سمح بالتو�ّسع بهذه �لتجربة 

�لر�ئدة و�لتوجه �إلى فئات �أخرى، تنطلق في عام 2009 جائزة �لملكة ر�نيا �لعبد�هلل للمدير �لمتميز، �إيمانًا باأهمية دور مديري �لمد�ر�س 

�لتربوية  �لبيئة  �إيجابيًا على  ينعك�س  بما  و�لرتقاء،  للم�ساركة  �لالزم  �لدعم  و�إعطائهم  �لمعلمين  وت�سجيع  توجيه  في  و�إد�ريين  كقياديين 

ف�سل بين جميع عنا�سرها." و�أ�سافت طوقان: "تاأتي �أولى ور�سات �لعمل �لمتعلقة بجائزة �لمدير بح�سور عدد من  حد�ث تحّول نحو �لأ لإ

�لخبر�ء �لتربويين و�لفنيين �إلى جانب مديرين من �لميد�ن بما ي�سمن �لبدء على �لطريق �ل�سحيح وتحقيق �نطالقة قوية باإذن �هلل لجائزة 

�لمدير مطلع �لعام �لمقبل."

ويذكر �أن "جائزة �لملكة ر�نيا �لعبد�هلل للمدير �لمتميز" هي ثاني �لجو�ئز �لتي يتم �إطالقها وتندرج تحت �لمظلة �لكبرى لجمعية جائزة 

�نطلقت عام 2006،  �لتي  �لمتميز  للمعلم  �لعبد�هلل  ر�نيا  �لملكة  �لجو�ئز جائزة  �أولى  �لتربوي، حيث كانت  للتميز  �لعبد�هلل  ر�نيا  �لملكة 

و�ست�ستمر �لجائزتان لل�سنو�ت �لقادمة �إلى جانب جو�ئز عديدة �سيتم ��ستحد�ثها تباعًا لتتوجه �إلى فئات �أخرى من �لتربويين.
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