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�ل�ّشالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته

�أختي �لمعلمة، �أخي �لمعلم،

تحية تقدير و�عتز�ز للمعلمين �لمتميزين �لذين �أ�شبحو� جزءً� من حر�ك تربوّي ومجتمعّي �نطلق منذ ثالث �شنو�ت مع �إطالق جائزة 

�لمعلم �لمتميز، وي�شتمّر بنف�س �لحما�س وحجم �لتفاعل و�لإنجاز مع �إطالق جائزة �لمدير �لمتميز.

�لمتميزين  كوكبة  �إلى  لين�شمو�  ومديرة مدر�شة  دور كل مدير  ومعززً�، حان  وموّجهًا  د�عمًا  قائد مدر�شة  متميز  ور�ء كل معلم  ولأن 

�لتربويين من خالل �لم�شاركة في جائزة �لمدير �لمتميز �لتي تنطلق في �أولى دور�تها هذ� �لعام؛ فتمّيز �لمدير و�لمعلم هو �لبو�بة لتميز 

�لطالب، �لمنتمي لدينه و�أمته، �لفّعال في مدر�شته ومجتمعه.

ول تكتمل هذه �لمبادرة دون تفاعل �لمجتمع بكافة �أطيافه، لذ� �أود �أن �أنقل فخري و�عتز�زي بالدعم �لمتو��شل �لذي تبديه موؤ�ش�شاتنا 

�لوطنية وجامعاتنا �لأردنية لأهد�ف جمعية �لجائزة ون�شاطاتها، بما ي�شهم في تح�شين وتطوير �لبيئة �لتربوية �لأردنية. 

�أترككم �إلى ما يحويه هذ� �لعدد من ر�شالة �لمعلم �لذي نن�شر فيه نجاحات معلماتنا ومعلمينا �لمتميزين، وهو من بين �أهم �لأهد�ف 

جميعًا  �أر�كم  �أن  �أمٌل  وكّلي  �لتعليمية.  �لعملية  تطوير  في  �لآخرون  بها  يهتدي  �لتي  �لمنارة  لي�شبحو�  تحقيقها  �إلى  �لجائزة  ت�شعى  �لتي 

من�شّمين �إلى هذه �لم�شيرة وم�شاهمين فاعلين فيها، فهدفنا �لأ�شمى �أن ي�شبح �لتميز �أ�شلوب حياة ينعك�س على �شعادة مجتمعنا ورقّيه.

رانيا العبد الله

كلمة جاللة الملكة
رانيا العبد الله المعظمة

* * * * *
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�شورة �لفائزين مع جاللة �لملكة ر�نيا �لعبد�هلل في �حتفال جمعية �لجائزة لعام 2008



rKF*«W�UÝ—

9رسالة املعلم | �لـمجلد 48 �لعدد �لأول | �آب 2009

�أن  �لمعلم  ر�شالة  مجلة  �أ�شرة  ي�شر 

ت�شارك �لمعلمين و�لمعلمات �لمتميزين 

و�لمتميز�ت �أفر�حهم في �لفوز بجائزة 

في  �لمعظمة  �لعبد�هلل  ر�نيا  �لملكة 

هذ�  تخ�ش�س  و�أن  �لثالثة،   دورتها 

�لعدد من �لمجلة لتلك �لكوكبة �لمتميزة 

�لذين  وبناته  �لحبيب  �أردننا  �أبناء  من 

عالية،  ومهنية  و�إخال�س  بجد  عملو� 

و��شتطاعو� �أن ينفردو� بتميزهم بالقيام 

بدورهم �لجتماعي و�لمهني و�لتربوي،  

تحقيق  �إلى  و�شعو�  باأد�ئهم،   و�رتقو� 

�لإنجاز فاأ�شبحو� قادًة للتطوير �لتربوي 

في مد�ر�شهم،  وتحملو� م�شوؤولية �إعد�د 

�لنا�شئة وتربيتهم من �أجل �لو�شول بهم 

�إلى �لإنجاز�ت �لمتجددة و�لم�شتمرة.

�أولى  بو�شفها   2005 عام  �نطلقت  �لتي  �لجائزة  حققت 

�لعبد  ر�نيا  �لملكة  “جمعية  مظلة   تحت  تندرج  �لتي  �لجو�ئز 

�هلل للتميز �لتربوي” كثيرً� من روؤ�ها و�أهد�فها على �لم�شتويين 

ثقافة  في  �لملكية  �لروؤية  تبلورت  �أن  بعد  و�لجتماعي،   �لتربوي 

�لمعلمين وخبر�تهم،  و�أ�شبحت نتاجاتها وموؤ�شر�ت �أد�ئها �أكثر 

و�شوحًا في فكر �لمعلمين؛ مما �نعك�س �إيجابياًّ على معنوياتهم،  

فز�د عطاوؤهم و�أثمر �إبد�عًا وتاألقا وتميز�.

وقد �شهدت �لأعو�م �لثالثة �لما�شية همة وطنية عالية قادها 

�لمعلمون �أنف�شهم للنهو�س بم�شتوى �لتعليم،  وت�شابق �لمتميزون 

�إلى بذِل �لجهد،  وتذليِل �ل�شعاب من �أجل تغيير معالم �لأ�شياء 

�شور  وتح�شيِن  و�أجمل،   �أكبر  وجعلها  حولهم،   من  �ل�شغيرة 

�لموهبة و�لإبد�ع، و�شقلها؛ لتبدو �أكثر �إ�شر�قًا، ومعالجِة مو�طن 

يعي  �لتاأ�شي�س لجيل  �أجل  بها من  و�لرتقاء  �لطلبة  �ل�شعف عند 

باأخالقه  وي�شمو  وطنه،   نحو  م�شوؤولياته 

غايات  يحقق  بما  وعطائه  وطموحه 

�لوطن و�أهد�فه �لم�شتقبلية.

�لمتميزون  �لمعلمون  �أدرك  لقد 

�لتميز  ثقافة  تعزيز  في  �لجائزة  �أهمية 

��شتلهام مفاهيم  وتجذيرها عن طريق  

مو�قف  �إلى  وترجمته  �لمتميز  �لأد�ء 

تدري�شية فاعلة، و�أدركو� دور �لجائزة في 

بين زمالئه  �لمتميز  �لمعلم  �شاأن  �إعالء 

تح�شين  على  ينعك�س  بما  وتحفيزه 

جادين  ف�شعو�  �لطلبة؛  تعلم  م�شتوى 

�لتميز وتنميتها لدى  �إلى تر�شيخ مبادئ 

و�لتاأثير في  �لتو��شل  طلبتهم من خالل 

لالإبد�ع  وتحفيزهم  تفكيرهم  طريقة 

و�إنتاج �لمعلومة وت�شويقها.

و�إيمانًا من وز�رة �لتربية و�لتعليم و�شعيها لن�شر ثقافة �لتميز 

و�إعالء �شاأن �لمتميزين، فقد قامت بدعم �لجائزة ماديًا ومعنويًا 

حيث عملت على ت�شكين)ثالثة وع�شرين(معلمًا ومعلمًة ممن فازو� 

بالجائزة في رتبة �أعلى من رتبهم �لتي كانو� بها �شمن نظام رتب 

�لمعلمين، وهي ملتزمة بذلك في �لم�شتقبل لبذل �ل�شكر و�لثناء 

لم�شتحقيه،  وللنهو�س بالعملية �لتربوية في �أردننا �لحبيب.

و�إذ ت�شع �أ�شرة مجلة ر�شالة �لمعلم بين �أيديكم هذه �لتجارب 

�أملنا  فاإن  زمالئكم،  من  و�لمتميزين  �لفائزين  لأولئك  �لناجحة 

كبير بالزمالء و�لزميالت كافة �لطالع على تجاربهم وق�ش�س 

�لتميز  من  مزيد  تحقيق  �إلى  و�شوًل  تميزهم  و�أ�شباب  نجاحهم 

و�لإبد�ع و�لنهو�س بنظامنا �لتربوي �إلى �لعال و�لنجاح.

بارك �هلل جهودكم وجعلكم �أهاًل للهمة

كلمة العدد
كلمة وزير التربية والتعليم

األستاذ الدكتور تيسير النعيمي

* * * * *
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معّلمينا ومديرينا الأفا�ضل،

هذ�  خالل  من  �لر�بع  للعام  بكم  لقائنا  بتجديد  ن�شعد 

تقوية  �إلى  خالله  من  متطّلعين  �لمعّلم،  لر�شالة  �لجديد  �لعدد 

وتميزكم  �عتز�زنا بجهودكم  وتاأكيد  بيننا  فيما  �لتو��شل  ج�شور 

�لتجربة  هذه  من  نثري  باأن  و�شعادتنا  �لأجيال،  مرّبي  بو�شفكم 

و�إيمانًا  �إننا  �إذ  �لتميز؛  تقدير  م�شيرة  �إلى  �لمديرين  بان�شمام 

باأن نجاح �لتجربة ون�شوجها يوؤكد�ن �أهمية ��شتمر�رها، و�إدر�كًا 

�إنجاز�ت  تحقق من  ما  نبني على  باأن  بو�جبنا  �لجمعية  في  منا 

�لعام  هذ�  في  نطلق  �أخرى،  تربوية  فئات  لت�شمل  وتو�شيعها 

�لمتميز"،  للمدير  �لعبد�هلل  ر�نيا  �لملكة  "جائزة  دور�ت  �أولى 

�لطريق  ينير  �لذي  �لمدير  يحمله  �لذي  �لقيادي  بالدور  �إيمانًا 

�لعملية  عنا�شر  وجميع  و�لطالب  �لمعلم  �أمام 

�لتربوية عامًة.

�شكرنا  نوؤكد  �أن  �لمنا�شبة  بهذه  ونود 

وتقديرنا �لحقيقي لدعم وز�رة �لتربية و�لتعليم 

حتى  �لجمعية  �أعمال  �إطالق  منذ  �لمتو��شل 

�ليوم، �لذي يج�ّشد نموذجًا لل�شر�كة �لحقيقية 

�لبيئة  في  �إيجابي  حر�ك  �إحد�ث  في  وي�شاهم 

في  رئي�س  دور  للوز�رة  كان  حيث  �لتربوية؛ 

�لبيئة  بهذه  �لرتقاء  في  �أهد�فنا  تحقيق 

�لفائزين  �لمعلمين  وتحفيز  كافة،  بعنا�شرها 

ونثّمن  �إ�شافية.  ونقاطًا  �أعلى  رتبًا  منحهم  من  �لطرق  بمختلف 

�لتربية  وزير  �لنعيمي،  تي�شير  �لدكتور  لمعالي  �ل�شخ�شي  �لدور 

لهذ�  و�لمدير  �لمعلم  مر�حل جائزتي  �شير  متابعة  في  و�لتعليم، 

�لعام، و�لهتمام بدر��شة و�قع مديريات �لتربية و�لتعليم في �شوء 

جائزة �لمعلم ونتاجاتها على مد�ر �ل�شنو�ت �لثالث �ل�شابقة، �إلى 

جانب �لعمل على ت�شجيع �لم�شاركة في كلتا �لجائزتين. 

مدى  على  �لجمعية  فريق  بذلها  �لتي  �لجهود  �أثمرت  لقد 

�ل�شنو�ت �لثالث �ل�شابقة في بناء م�شد�قية نفخر بها وبما نتج 

عاّمًة  �لمحلي  �لمجتمع  �أفر�د  لدى  �إيجابية  فعل  ردود  من  عنها 

و�لتربويين خا�شًة، و�أك�شبنا ثقة �لمجتمع �لمحلي بمعاييرنا �لتي 

�إلى  هذ�  �لمعلم،  لجائزة  �لتر�شيحات  ن�شب  في  بو�شوح  ظهرت 

حكومية  موؤ�ش�شات  مع  �لجمعية  �أ�ش�شتها  �لتي  �ل�شر�كات  جانب 

كاًل من  وت�شمل  �لقّيم،  و�لمعنوي  �لمادي  وخا�شة قدمت دعمها 

جامعة �لعلوم و�لتكنولوجيا �لأردنية، وجامعة �ليرموك، و�لجامعة 

و�لملتقى  �لكبرى،  عمان  و�أمانة  �لها�شمية،  و�لجامعة  �لأردنية، 

�لتربوي للمد�ر�س �لخا�شة. 

�لإعالم  و�شائل  مع  �شر�كاتنا  تعزيز  على  حر�شنا  كذلك 

وروؤيتها؛  �لجمعية  ر�شالة  نقل  في  عليها  نعّول  �لتي  �لمحلية 

�شر�كاتنا  في  �لم�شتجد�ت  �أبرز  تتمثل  حيث 

مع  تجمعنا  �لتي  تلك  �لإعالمية  �لجهات  مع 

"برنامج  تطوير  خالل  من  �لأردنية  �لإذ�عة 

جائزة �لملكة ر�نيا �لعبد�هلل للمعلم �لمتميز" 

�أثير  �لذي يبث للعام �لثالث على �لتو�لي عبر 

من  �شهاد�ت  �شم  �لذي  �إم  �إف  عمان  ر�ديو 

�ل�شابقة،  �لثالثة  لالأعو�م  بالجائزة  �لفائزين 

بحيث يخ�ش�س له �بتد�ء من حزير�ن �لمقبل 

�لجمعية  �أن�شطة  لتغطية مختلف  �أكبر  م�شاحة 

�شر�كة  �لجمعية  �أ�ش�شت  كذلك  وم�شتجد�تها. 

يتم من  �إم  �إف  �أمن  �إذ�عة  مع  �إعالمية مميزة 

�هلل  �لعبد  ر�نيا  �لملكة  جائزتي  مر�حل  جميع  تغطية  خاللها 

للمعلم �لمتميز و�لمدير �لمتميز عبر �أثير �لإذ�عة.

�لعام،  هذ�  تنطلق  �لتي  �لمتميز  �لمدير  جائزة  جانب  و�إلى 

تتكّرم  �لعقبة،  مدينة  في  موؤتمرً�  �لجائزة  جمعية  جديد  ي�شم 

 ،ASEZA �لخا�شة  �لقت�شادية  �لعقبة  �شلطة منطقة  با�شت�شافته 

ليجمع �لمعلمين �لفائزين بالجائزة في دور�تها كافة بهدف ن�شر 

ق�ش�س نجاحهم بو�شفهم مبدعين في �لقطاع �لتربوي لالإ�شهام 

كلمة المدير التنفيذي لجمعية الجائزة
لبنى طوقان

آملين أن نحقق 
إلى جانبكم ما 
نطمح إليه من 
نشر روح التميز 

والعطاء، وأن نكبر 
معًا بمشاركاتكم 
وعطائكم وتميزكم
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* * * * *

في ن�شاطات �لتنمية �لمهنية، وذلك ��شتكماًل لل�شر�كة �لتي �أ�ش�شتها 

�لجمعية مع �ل�شلطة بو�شفها ر�عيًا رئي�شًا للجائزة في عام 2008. 

كما �أننا و�شعيًا �إلى مو��شلة دربنا في �إبر�ز نماذج �لتميز و�لعطاء 

وتكريمها، فقد �أعلّنا هذ� �لعام عن �إتاحة �لفر�شة �أمام �لمعلمين 

�لفائزين لعام 2006 للتقدم �إلى �لجائزة في عام 2010 للم�شاركة 

بما قامو� بتحقيقه و�إ�شافته �إلى م�شيرة عملهم منذ فوزهم.  

بمعايير  �لتم�شك  �إلى  ومدير  معّلم  كل  ندعو  فاإننا  ختامًا، 

�لتميز وقيم �لإبد�ع في �لممار�شات �ليومية، فهي غير مح�شورة 

بالبيئة  و�لرتقاء  للتميز  دليل  هي  �لتي  بالجائزة  بالم�شاركة 

�لتربوية �لأردنية، �آملين �أن نحقق �إلى جانبكم ما نطمح �إليه من 

بم�شاركاتكم وعطائكم  معًا  نكبر  و�أن  و�لعطاء،  �لتميز  روح  ن�شر 

وتميزكم. 
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يمامة يوسف سليمان المومني

المركز األول / فئة ثالثة

غادة سليمان عبدالله مرمش

المركز األول / فئة رابعة
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عال يونس علي أبو جابر

المركز الثاني / فئة أولى

سلوى نجاح عيد الحراحشة

المركز الثاني / فئة أولى

أمل محمد سالم المومني

المركز الثاني / فئة ثانية

2
0
0
8
م 

عا
و 

ئز
فا

ديانا سليم نعيم حداد

المركز الثاني / فئة ثانية

اعتماد جميل عبد الرحيم الجعافرة

المركز الثاني / فئة ثالثة

ثروة حطاب سليمان الدعجة

المركز الثاني / فئة ثالثة
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عبير نويصر علي المراعبة

المركز الثالث / فئة ثانية

2
0
0
8
م 

عا
و 

ئز
فا

ختام علي أحمد صالح

المركز الثالث / فئة أولى

سمر أحمد عبد المحسن أنشاصي

المركز الثالث / فئة أولى

سحر فايز علي "السيد العلقماوي"

المركز الثالث / فئة ثانية

رهام عبد المحسن الحباشنة

المركز الثاني / فئة رابعة

آمنة محمد سالمة القطاونة

المركز الثالث / فئة ثانية
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وفاء عبد الرحيم عبد القادر القوابعة

المركز الثالث / فئة ثالثة

فيحاء نايف حسين المومني

المركز الثالث / فئة ثالثة

هند عقيل خالد نبهان

المركز الثالث / فئة ثالثة

خيرية عارف محمد الشريدة

المركز الثالث / فئة ثالثة

أماني عبدالحميد زعل الكوفحي

المركز الثالث / فئة رابعة

2
0
0
8
م 

عا
و 

ئز
فا تركية إبراهيم محمد النصيرات

المركز الثالث / فئة ثالثة
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بسمة حسن حسين أبو مطحنة

المركز الثالث / فئة رابعة

دنيا زاد سلطان عبدالله الشريدة

المركز الثالث / فئة رابعة

2
0
0
8
م 

عا
و 

ئز
فا

شيرين محمد عبدالعزيز دلقموني

المركز الثالث / فئة رابعة

هيجر عبد الفتاح سالم السحلة

المركز الثالث / فئة خامسة
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جائزة الملكة رانيا العبدالله للمعلم المتميز  .1

�لملكة  جاللة  لت  تف�شّ وغاياتها  �لجمعية  �أهد�ف  لتحقيق   

ر�نيا �لعبد�هلل باإطالق "جائزة �لملكة ر�نيا �لعبد�هلل للمعلم 

�لمظلة  تحت  تندرج  �لتي  �لجو�ئز  �أولى  بو�شفها  �لمتميز" 

�لجائزة  و�أحدثت   .2006 �آذ�ر  في  وذلك  للجمعية،  �لكبرى 

في  �إيجابيًا  حر�كًا  �لما�شية  �لثالثة  �ل�شنو�ت  مدى  على 

�لو�شط �لتربوي و�أثرً� ملمو�شًا على كل من �لمعلمين �لفائزين 

ومجتمع  وطلبة  مد�ر�س  مديري  من  ككل،  �لتربوية  و�لبيئة 

معايير  وتبنيها  عالية  بم�شد�قية  للتز�مها  وذلك  محّلي، 

مو�شوعية وعلمية و�شفافة. ويتبّدى هذ� �لحر�ك من خالل 

وتحديدً�  مديرية  كل  في  �لمتميزين  �لمعلمين  تر�شيح  ن�شب 

من قبل طلبتهم؛ �إذ ت�شاعفت �أعد�د �لتر�شيحات من 2485 

في �ل�شنة �لأولى �إلى 4484 تر�شيحا في �ل�شنة �لثالثة �لذي 

لمكانته  �لمعلم  و��شتعادة  �لمبادرة  مع  �لتفاعل  نمو  يعك�س 

وبالتالي  �لجائزة،  معايير  تطبيق  في  �لجادة  و�لمحاولت 

تحقيقها للغايات �لتي و�شعت من �أجلها.

1-1 مراحل جائزة المعّلم المتميز

تمّر جائزة �لمعلم بعّدة مر�حل تبد�أ بمر�جعة حثيثة بهدف   

�لتح�شين و�لتطوير معتمدة من خاللها على �لتغذية �لر�جعة 

�لتي تح�شل عليها جمعية �لجائزة من �لمعنيين، وبناًء على 

نتائج �لتغذية �لر�جعة تم تب�شيط �لتعليمات �لو�ردة في كتّيب 

�لتر�شيح وتقليل عدد �لنماذج �لتي يت�شمنه مع ثبات معايير 

�لتر�شيح لمو�شوعيتها في م�شار �لتميز.

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

مو�قعهم في تر�شيخ مبادئ �لتميز و�لتو��شل و�لتاأثير على طريقة تفكير �لأجيال، �نطلقت جمعية 

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

تحفيز  �إلى  ت�شعى  و��شحة  ور�شالة  �لمعرفة،  و�إنتاج  و�لإبد�ع  �لتمّيز  تجّذر  تربوية  بيئة  �إيجاد  في  تتمثل 

وتقدير �لمتميزين و�لمبدعين في �لقطاع �لتربوي ون�شر ق�ش�س نجاحهم.

وت�شعى �لجمعية �إلى تحقيق عدد من �لأهد�ف و�لغايات �ل�شامية �لتي ت�شب في م�شلحة جميع عنا�شر 

�لعملية �لتربوية، وتت�شمن هذه �لغايات: زيادة تقدير �لمجتمع لمهنة �لتعليم لت�شجيع �لإقبال على مهنة 

�لتعليم ورفع �لروح �لمعنوية للمعلمين، و�لم�شاهمة في تطوير �لتعليم لتخريج طلبة منتجين ومفكرين 

ومنتمين لمجتمعهم، و�ختيار وتقدير جميع عنا�شر �لبيئة �لتربوية �لمتميزة �عتمادً� على معايير 

مو�شوعية وعلمية و�شفافة و�شهلة �لفهم، وتقديم نماذج مميزة لجميع عنا�شر �لبيئة �لتربوية 

لم�شاعدتهم في �شعيهم لتحقيق �لتميز و�لتطور �لد�ئمين.

وجمعية جائزة �لملكة ر�نيا �لعبد�هلل للتميز �لتربوي هي جمعية م�شتقلة م�شّجلة 

في وز�رة �لتنمية �لجتماعية في �لأردن، تقوم عليها هيئة �أمناء برئا�شة جاللة �لملكة 

ر�نيا �لعبد�هلل �لمعظمة.

جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله
للتميز التربوي في عام 2009
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مرحلة ن�شر الجائزة  

�شمن مرحلة ن�شر �لجائزة و�لتعريف بها �لتي تاأتي بالتز�من   

باإجر�ء  �لجائزة  جمعية  فريق  يقوم  �لتر�شيح،  مرحلة  مع 

تاأتي  �إذ  �لمملكة؛  مديريات  جميع  تغطي  ميد�نية  زيار�ت 

و�لمعلمات،  �لمعلمين  مع  �لتو��شل  بهدف  �لزيار�ت  هذه 

لمعايير  مف�شل  �شرح  بتقديم  �لجائزة  جمعية  تقوم  حيث 

�لجائزة، وتو�شيح طريقة كتابة �لمعايير �لتي يجب �أن ترتكز 

جمعية  �شعي  لتاأكيد  بالميد�ن،  فعليًا  تمار�س  �إجر�ء�ت  على 

�أر�س  �لميد�ن وعلى  �لمعلم في  به  يقوم  لتقييم ما  �لجائزة 

�لو�قع، وت�شجيعها للجميع على توثيق �أعمالهم و�إنجاز�تهم.

نف�شه في  تر�شيح  للمعّلم  �لتر�شيحات فيحّق  و�أما بخ�شو�س   

�لفترة �لو�قعة من 2009/3/1 �إلى 2009/4/30 كما يمكن 

�أو  تربويين  �أو  معلمين  �أو  طلبة  من  �لمجتمع  �أفر�د  من  لأي 

وذلك من خالل ملء  �لمتميز،  معلمهم  تر�شيح  �أمور  �أولياء 

�أنموذج �لتر�شيح من قبل �لغير مما ي�شهم في تفعيل �لحر�ك 

على �لم�شتوى �لجتماعي. )ملحق رقم 6-3(

مرحلة التاأكد من الأهلية  

تتاأَكد �إد�رة �لجائزة في هذه �لمرحلة من �أهلَية جميع �لطلبات   

�لمف�شلة  بالتعليمات  �لمتقدمين  �لمعلمين  �لتز�م  ومدى 

يتم  بالتعليمات  �للتز�م  �لتر�شيح، وفي حال عدم  في كتيب 

��شتبعاد �لطلب و�إبالغ �لمعّلم �لمعني بر�شالة خطّية تو�شح 

�أ�شباب �ل�شتبعاد. 

مرحلة التقييم الكتابي  

يتَم  �لمتقدمين،  �أهلية  من  �لتاأَكد  مرحلة  من  �لنتهاء  بعد   

لجنة  وهي  �لُمقيِّمين،  لجنة  على  �لموؤّهلة  �لطلباِت  توزيع 

وذلك  و�لتقييم،  �لتدري�س  مجال  في  خبر�ء  ت�شم  م�شتقلة 

��شتنادً�  �لطلبات  لهذه  تقدير�ت  و�إعطاء  �لَتقييم  لإجر�ء 

حيث  �لجائزة؛  تعتمدها  �لتي  �للفظي  �لتقدير  �شاللم  �إلى 

�شالمة  تقييم  خالل  من  �لأولى  �لثمانية  �لمعايير  تقّيم 

�إلى  بالإ�شافة  وتكاملها،  �لمنهجّيات  وتر�بط  ومنطقّية 

نظامّية و�شمولّية �لتنفيذ، ومدى �لمر�جعة و�لتقويم بهدف 

�لخا�س  �لَتا�شع  للمعيار  بالن�شبة  �أَما  �لم�شتمر.  �لتطوير 

على  �َلنتاجات/�لإنجاز�ت  تقييم  ف�شيتَم  بالنتاجات، 

�لمرجعَية  و�لمقارنات  �لنمطَي  و�تجاهها  �شموليتها  �أ�شا�س 

�لف�شلى. �لممار�شات  مع 

و�لمعايير،  و�لآهلية  �لفئات  حول  �لمعلومات  من  للمزيد   

تف�شلو� بزيارة موقعنا �لإلكتروني

مرحلة التقييم الميداني  

للمعلمين  تقييمية  بزيار�ت  �لجائزة  مقّيمي  فريق  يقوم   

�لحا�شلين على �أعلى �لَتقدير�ت في �لتقييم �لكتابي، وذلك 

من  للجائزة  تقدمو�  �لتي  مد�ر�شهم  �أي  عملهم،  مو�قع  في 

خاللها، بهدف تقييم ما ورد في طلب �لَتر�شيح، ودعم ذلك 

باأدَلة و�قعية تاأكيدً� على �لأ�شالة و�لم�شد�قية، مع �لحر�س 

على تز�من �لح�شة �ل�شفَية �لتي تعطى مع �لخطة �لتربوَية 

يحر�س  كما  �لَتعليم.  عملَية  في  �لنز�هة  ل�شمان  و�لزمنَية، 

�لأمور،  و�أولياء  �لطلبة،  �لمعنيين من  �لمقيِّمون على مقابلَة 

و�لزمالء،....�إلخ ل�شتكمال عملية �لَتقييم ب�شكل متكامل.

مرحلة المقابالت ال�شخ�شية  

مرحلة  �إ�شافة   ،2008 �لما�شي  �لعام  دورة  من  �بتد�ء  تمت   

جديدة �إلى عملية تقييم �لمعلمات و�لمعلمين �لو��شلين �إلى 

مع  �شخ�شية  مقابالت  �إجر�ء  وتت�شمن  �لنهائية،  �لمرحلة 

�لفر�شة  و�لمعلمين  �لمعلمات  لإعطاء  وذلك  �لفنية  �للجنة 

لإظهار تميزهم من خالل �ل�شخ�شية و�للباقة و�لقدرة على 

�لمحادثة، وهي �أمور �أ�شا�شية ل بد �أن يتحّلى بها كل متميز 

�لتقييم  بزيار�ت  �لم�شمولين  �لمعلمين  �آر�ء  ح�شب  وذلك 

�لجائزة  قامت  �لذين  �لما�شي،  �لعام  دورة  في  �لميد�ني 

�لمرحلة  هذه  تطبيق  باأهمية  ر�أيهم  لمعرفة  با�شتفتائهم 

�لجديدة. )ملحق رقم 1-3(

ومن �لجدير بالذكر �أنه تتخلل هذه �لمر�حل جميعها عمليات   

�أن ي�شار  �إلى  �لتدقيق من قبل لجان م�شتقلة ومتخ�ش�شة، 

�إلى تحديد �لفائزين عن كل من �لفئات �لخم�شة للجائزة. 

للمدير  العبدالله  رانيا  الملكة  جائزة   .2

المتميز

اإطالق جائزة المدير المتميز  1-2

تاأتي �لجمعية هذ� �لعام بمبادرة جديدة توؤكد على جهودها   

في �شمول �لعنا�شر �لتربوية كافة في �لتقدير �لذي ت�شتحق، 

وعلى �إيمانها بمكانة �لمدير �لتربوي �لقيادي كحجر �لأ�شا�س 

فبعد  و�لطالب؛  للمعلم  �لإلهام  وم�شدر  �لتربوية  للعملية 

�لمعلم  وو�شول جائزة  �لميد�ن  �لعمل في  �شنو�ت من  ثالث 
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بهذه  بالتو�ّشع  ي�شمح  بما  �لن�شوج  من  حالة  �إلى  �لمتميز 

�إلى فئات �أخرى، تف�شلت �شاحبة  �لتجربة �لر�ئدة و�لتوّجه 

�لجاللة �لملكة ر�نيا �لعبد�هلل �لمعظمة بالإعالن عن جائزة 

في  �لمتميز  �لمعلم  جائزة  �حتفال  خالل  �لمتميز  �لمدير 

�شهر ت�شرين �لثاني 2008، �لتي �شيفتح باب �لم�شاركة فيها 

�لمد�ر�س  دور مديري  باأهمية  �إيمانًا  بو�قع مرة كل عامين، 

كقياديين و�إد�ريين في توجيه وت�شجيع �لمعلمين و�إعطائهم 

�إيجابيًا  ينعك�س  بما  و�لرتقاء،  للم�شاركة  �لالزم  �لدعم 

جميع  بين  �لأف�شل  نحو  تحّول  لإحد�ث  �لتربوية  �لبيئة  على 

عنا�شرها. )ملحق رقم 4-3(

2-2 معايير جائزة المدير المتميز

بد�أت �لجمعية منذ بد�ية عام 2008 بالبحث عن �أبرز معايير   

في  جهودها  وو�شعت  عالمي،  م�شتوى  على  �لمتميز  �لمدير 

�لمتميز وتحديد  بالمدير  �لعالمية �لخا�شة  �لمعايير  در��شة 

ما يتو�فق منها مع �لبيئة �لتربوية �لأردنية بناء على ور�شات 

�لأردنيين،  �لتربويين  �لمخت�شين  مجموعة من  �شمت  عمل 

وعدد  و�لتعليم  �لتربية  وز�رة  من  تربويون  م�شرفون  منهم 

و�لمخت�شين من  و�لخا�شة  �لحكومية  �لمد�ر�س  من مديري 

�لجامعات �لأردنية �إلى جانب �للجنة �لفنية للجائزة. )ملحق 

رقم 3-3(

وفيما يلي �أنموذج جائزة �لمدير �لمتميز �لمت�شمن لمعاييرها   

�لثمانية، �لذي يبّين تكامل معايير جائزة �لمدير �لمتميز:
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2-3 التر�شيح لجائزة المدير المتميز

تتاح �لفر�شة �أمام �لمدير لتر�شيح نف�شه �أو تر�شيح �لآخرين   

في  �لمتمثلة  �ل�شروط  من  مجموعة  لديه  تتو�فر  �أن  على  له 

�أن يكون ُم�شّماه �لوظيفي مديرً�، و�أن يكون م�شى على عمله 

�لتربية  لوز�رة  تابعة  حكومية  لمدر�شة  مدير�  �شنو�ت  ثالث 

و�لتعليم في �لأردن، و�أن يكون ذ� خبرة في �لتعليم مدة ل تقل 

�أن يكون حا�شاًل على موؤهل  �إلى  �إ�شافة  عن خم�س �شنو�ت، 

تربوي ل تقل �لدر��شة فيه عن �شنة در��شية و�حدة من بعد 

�لدرجة �لجامعية �لأولى )�لبكالوريو�س(.

�أما فيما يتعّلق بفئـات �لجـائزة فتنق�شم �إلى فئتين كما ياأتي:   

الفئة الأولى: �لمد�ر�س �لتي يكون عدد طلبتها 300 طالب /   

طالبة �أو �أقل:

اإناث: مدير�ت �لمد�ر�س من �لفئة �لأولى اأ. 

ذكور: مديرو �لمد�ر�س من �لفئة �لأولى ب. 

 300 عن  طلبتها  عدد  يزيد  �لتي  �لمد�ر�س  الثانية:  الفئة   

طالب / طالبة:

اإناث: مدير�ت �لمد�ر�س من �لفئة �لثانية  اأ. 

ذكور: مديرو �لمد�ر�س من �لفئة �لثانية ب. 

2-4 طلب التر�شيح لجائزة المدير

فيما يتعّلق بطلب �لتر�شيح لجائزة �لمدير �لمتميز فيت�شمن   

طلب  مع  �إرفاقه  يتوجب  ل  �لذي  �لذ�تي  �لتقييم  �أنموذج 

�لتر�شيح �إنما يهدف �إلى �إتاحة �لفر�شة للمدير للتعرف �إلى 

بمر�حل  �لدخول  قبل  و�إبر�زها  لديه  �لكامنة  �لقوة  نقاط 

�لجائزة، فتعطيه موؤ�شرً� لمدى تو�فر متطلبات معايير �لتميز 

له ��شتكمال مر�حل �لتر�شيح، �أو تثير �لد�فعية  لديه، مما يخوِّ

�لأدنى  �لحد  ل�شتكمال  �لالزمة  �لجو�نب  لتطوير  لديه 

�لمطلوب تح�شيره للدورة �لالحقة.

�إلى  رئي�شة  مرفقات  خم�شة  �إرفاق  �لتر�شيح  عملية  تت�شمن   

طلب �لتر�شيح ت�شمل �لخطة �لعامة لتطوير �لمدر�شة، وخطة 

وثالثة  بديلة،  خطط  و�إيجاد  �لإلكترونية  �لجاهزية  رفع 

�ل�شخ�شية  �لأبعاد  تنمية  �لطلبة/  �شوؤون  باإد�رة  ن�شاطات 

لدى �لطلبة، وثالثة ن�شاطات لبر�مج تفاعل �لمدر�شة ل�شوؤون 

�لمدر�شة،  لإنجاز�ت  �أنموذج  و�أف�شل  �لمحلي،  �لمجتمع 

ويحق للمدير �ل�شتعانة بثالثة مرفقات �ختيارية �أخرى غير 

ممار�شاته  عن  موؤ�شر  �إعطاء  بهدف  �لرئي�شة،  �لمرفقات 

�لفعلية في �لميد�ن.

وطلب من �لمدير �لمر�شح �إرفاق من و�حد �إلى ثالث ر�شائل   

تو�شية من )مدير تربية و/�أو مدير �إد�ري و/�أو مدير فني و/

�أو م�شرف و/�أو مدير زميل(.

2-5 عملية التقييم

تتم عملية �لتقييم في جائزة �لمدير �لمتميز وفق �آلية �شبيهة   

من  �لنتهاء  بعد  �لمتميز  �لمعّلم  جائزة  في  �لمتبعة  بتلك 

مرحلة �لتاأَكد من �لآهلية؛ حيث ت�شمل �لمر�حل �لآتية:

- مرحلة �لتقييم �لكتابي

- مرحلة �لزيار�ت �لميد�نية

- مرحلة �لمقابالت �ل�شخ�شية

ما بعد الجائزة  .3

�لعبد�هلل  ر�نيا  �لملكة  جاللة  برعاية  �لكبير  �لفوز  يتمثل   

لمر�حلها  �لحثيثة  ومتابعتها  �لمبادرة  لهذه  �لمعظمة 

ون�شاطاتها و�شوًل �إلى ح�شور جاللتها لالحتفال �لذي تقيمه 

�لذي  �لملكي  و�لتكريم  دورة،  كل  نهاية  في  �لجائزة  جمعية 

جانب  �إلى  �لحفل،  هذ�  في  �لمتميزون  �لمعلمون  به  يحظى 

�لجو�ئز �لمادية �لتي يح�شلون عليها، �لذي �شي�شمل �بتد�ًء 

من هذ� �لعام �لمديرين �لمتميزين كذلك. 

عليه  �لذي يح�شل  بالتكريم  �لجائزة  دور جمعية  ينتهي  ول   

�لفائزون في �لحفل �لنهائي، بل يبد�أ عندها عمل �لجمعية 

عن كثب مع �لفائزين، ويتم ذلك من خالل ن�شاطات �لتنمية 

تبادل  و�إتاحة  �لفائزين  نجاحات  ن�شر  ون�شاطات  �لمهنية، 

�لخبر�ت و�لتعريف بالمتميزين، �إلى جانب م�شاهمة فائزي 

جمعية �لجائزة بجميع مر�كزهم في ن�شر ر�شالتها ك�شفر�ء 

لها في �لميد�ن د�خل �لأردن وخارجها.

تح�شين  في  ومهمتها  م�شيرتها  تحقيق  �إلى  �لجمعية  وتهدف   

جودة �لتعليم وذلك من خالل:

و�شع معايير �لتميز ون�شرها: فو�شول �لجائزة �إلى كل معلم   

�لمملكة  �أنحاء  جميع  في  �لحكومية  �لمد�ر�س  في  ومعلمة 

�أعد�د  و�أن  �إليهم جميعًا،  و�شلت  قد  �لمعايير  هذه  �أن  يعني 

�لم�شاركين في كل من �لدور�ت �ل�شابقة لجائزة �لمعلم يدل 
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على محاولت جادة في تطبيق هذه �لمعايير

حيث  �لتميز؛  �إلى  و�لو�شول  �لذ�تي  للتطوير  حافز  خلق   

و�أوجدت  �لتربوي  �لو�شط  في  حر�كًا  �لمعلم  جائزة  �أحدثت 

و�لمعلمين  �لفائزين،  �لمعلمين  من  كل  على  �إيجابيًا  �أثرً� 

�لتربوية ككل من مديري  و�لبيئة  يفوزو�  ولم  �شاركو�  �لذين 

�لمد�ر�س و�لطلبة و�لمجتمع �لمحلي 

�لتعريف  على  �لجمعية  �إذ عملت  �لمتميزين؛  نجاحات  ن�شر   

بالمعلمين �لمتميزين وتعميم خبر�تهم وتميزهم بما يحقق 

ي�شمل  �أو�شع  مدى  على  ر�شالتها  وين�شر  �لجائزة  �أهد�ف 

جميع �لمعلمين، وتقديمهم بو�شفهم نماذج للتميز من خالل 

و�شائل �لإعالم �لمختلفة 

جمعية  تعمل  حيث  للفائزين،  �لمهنية  �لتنمية  فر�س  توفير   

بعثات  في  للم�شاركة  فر�شًا  �لمتميزين  منح  على  �لجائزة 

��شتطالعية  ورحالت  تربوية  ون�شاطات  و�أحد�ث  در��شية 

عملت  د�عمة  �شر�كات  من  �لجمعية  تتلقاها  وعالميًا  محليًا 

�لجمعية على تكوينها

جمعية  جهود  �أثمرت  �إذ  للباحثين،  معلومات  قاعدة  توفير   

لأن  تطمح  غنية  وطنية  معلومات  قاعدة  بناء  في  �لجائزة 

ت�شبح مرجعًا للباحثين و�لد�ر�شين وطلبة �لدر��شات �لعليا

الجمعية  أسستها  التي  الشراكات  حول   .4

مع مؤسسات المجتمع المحلي

تعتز جمعية �لجائزة باتفاقيات �ل�شر�كة �لتي تم �إبر�مها حتى   

�لمجتمع  موؤ�ش�شات  وعي  �ل�شر�كات  هذه  تعك�س  �ليوم، حيث 

و�أطيافه كافة باأهمية �لإ�شهام �لفاعل في م�شيرة �لتميز من 

خالل بر�مج �لم�شوؤولية �لجتماعية، لتدعم من خاللها تحقيق 

�أهد�ف �لجمعية في تقدير وتكريم ون�شر �لتميز، و�إنجاح هذه 

تاأ�ش�شت  �لتي  �ل�شر�كات  وتندرج  �ل�شامية،  �لملكية  �لمبادرة 

تحت ثالثة فئات هي �ل�شر�كة مع موؤ�ش�شات �لقطاعين �لعام 

�إلى  بالإ�شافة  �لتربوية،  �لموؤ�ش�شات  مع  و�ل�شر�كة  و�لخا�س، 

�ل�شر�كة مع �لموؤ�ش�شات �لإعالمية.

للجمعية  دعمها  جّددت  قد  و�لتعليم  �لتربية  وز�رة  وكانت   

وروؤى  �أهد�ف  تجمعهما  �إذ  �لتو�لي؛  على  �لر�بعة  لل�شنة 

�لتربوية  جهودهما  تثمر  �أن  على  كبير  وحر�س  م�شتركة، 

على �أر�س �لو�قع. ويتعزز هذ� �لدعم �لمميز وهذه �ل�شر�كة 

تي�شير  �لدكتور  لمعالي  �ل�شخ�شي  بالهتمام  �لحقيقية 

�لنعيمي، وزير �لتربية و�لتعليم بمتابعة �شير مجريات مر�حل 

جائزتي �لمعّلم و�لمدير �لمتميز ون�شاطاتهما. هذ� بالإ�شافة 

�إلى مبادرة �لوز�رة بتخ�شي�س عدد من ر�شالة �لمعّلم على 

نحو �شنوي لتغطية �أخبار �لجائزة وت�شليط �ل�شوء على �أبرز 

�أعمالها ونجاحات فائزيها.)ملحق رقم 4-4(

في  فتتمثل  �لكبرى،  عمان  �أمانة  مع  بال�شر�كة  يتعّلق  وفيما   

�لترويجية  �لجمعية  لحملة  ودعمها  �لمادي  للدعم  تقديمها 

�لأمانة  تملكها  �لتي  �لخارجية  �لإعالنية  �لمو�قع  خالل  من 

�إذ�عتها  في مو�قع مختلفة من �لعا�شمة، وكذلك من خالل 

�أن�شطة  تغطية  جانب  �إلى  هذ�  عمان"،  "هو�  �لجديدة 

�لأمانة  من�شور�ت  خالل  من  �إعالميًا  وفعالياتها  �لجمعية 

وموقعها �لإلكتروني. كما تتيح �لأمانة للجمعية، بموجب هذه 

�ل�شر�كة، �إمكانية ��شتخد�م مر�فقها وقاعاتها لعقد لقاء�ت 

�لجمعية �لمتنوعة.

�لقت�شادية  �لعقبة  منطقة  �شلطة  مع  �ل�شر�كة  وتمثلت   

 2008 عام  في  للجائزة  رئي�س  كر�ٍع   ASEZA �لخا�شة 

�لمتميز  �لمعلم  لجائزة  �لختامي  للحفل  با�شت�شافتها 

مدينة  في  �لما�شي  �لعام  �لثاني من  ت�شرين  في  �أقيم  �لذي 

�لعقبة، وتقديم منحة در��شية للفائزين من محافظة �لعقبة 

ل�شتكمال �لدر��شة �لجامعية. كذلك �شتقوم �ل�شلطة بموجب 

في  موؤتمر  با�شت�شافة  �لحالي  �لعام  خالل  �ل�شر�كة  هذه 

�لعقبة يجمع �لمعلمين �لفائزين بالجائزة في دور�تها كافة، 

بهدف ن�شر ق�ش�س نجاحهم كمبدعين في �لقطاع �لتربوي 

و�لم�شاهمة في ن�شاطات �لتنمية �لمهنية.)ملحق رقم 2-4(

فت�شمل  �لتربوية  �لجهات  مع  تاأ�ش�شت  �لتي  �ل�شر�كات  �أما   

من  عدد  جانب  �إلى  �لخا�شة،  للمد�ر�س  �لتربوي  �لملتقى 

حيث  �لها�شمية؛  �لجامعة  من  كاًل  ت�شمل  �لتي  �لجامعات 

�شتقدم منحتين للفائزين من محافظة �لزرقاء )ملحق رقم 

4-1( ، و�لجامعة �لأردنية �لتي تعد �شريكة لجمعية �لجائزة 

منذ �نطالقها؛ �إذ ي�شارك عدد من �أ�شاتذة �لجامعة كمقّيمين 

منح  �أربع  �لجامعة  �شتقدم  كما  �لفنية،  �للجنة  و�أع�شاء من 

در��شية �شنوية �شمن بر�مج �لماج�شتير للمعلمين �لمتميزين 

و�إ�شر�كهم  �لإنجليزية،  �للغة  دور�ت  جانب  �إلى  �لفائزين، 

في �لموؤتمر�ت وور�س �لعمل وم�شروعات �لبحث �لعلمي �لتي 

تقام في �لجامعة �لأردنية. )ملحق رقم 3-4(.
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�ليرموك  جامعة  مع  �شر�كة  �لجائزة  جمعية  �أ�ش�شت  كذلك   

�لتي �شتقدم دعمًا قّيمًا من خالل جو�نب عدة في مقدمتها 

�لجائزة  تعتمدها  �لتي  �لتميز  معايير  باإدر�ج  �لجامعة  قيام 

�لمعايير  بهذه  �لثقة  يعك�س  مما  �لتدري�شية  �لم�شاقات  في 

تقديمها  جانب  �إلى  �لتميز،  مالمح  لإبر�ز  �شليمة  كمرجعية 

�لعليا  �لدر��شات  بر�مج  �شمن  �شنوية  در��شية  منح  ثالث 

�لفائزين  �لمتميزين  للمعلمين  �لتربية(  في  )�لماج�شتير 

بجائزة �لمعلم �لمتميز، �إ�شافة �إلى دور�ت �للغة �لإنجليزية 

في  و�إ�شر�كهم  بالتحديد،  �ل�شمال  �إقليم  من  للفائزين 

�لتي  �لعلمي  �لبحث  وم�شروعات  �لعمل  وور�س  �لموؤتمر�ت 

تقام في جامعة �ليرموك.)ملحق رقم 5-4(

وموؤخرً� تم �لإعالن عن تعاون قّيم يجمع جمعية �لجائزة مع   

�أن�شطة  برعاية  لتقوم  �لأردنية،  و�لتكنولوجيا  �لعلوم  جامعة 

د�عمة  في خطوة  �لجامعة  بادرت  �لجمعية؛ حيث  وفعاليات 

�لجمعية  �إلى  ليقدم  �أردني  دينار   50000 مبلغ  بتخ�شي�س 

ب�شكل  يعك�س  مما   ،2010 عام  من  �بتد�ًء  �شنوي  نحو  على 

و��شح �إيمان �لقائمين عليها بالحر�ك �لإيجابي �لذي تحدثه 

ر�شالة �لجمعية ومبادر�تها لدى مختلف موؤ�ش�شات �لمجتمع 

�لمحلي.)ملحق رقم 6-4(

�لمحلية  �لإعالمية  �لجهات  مع  �ل�شر�كة  م�شتوى  على  �أما   

و�لإذ�عة  �لأردني  �لتلفزيون  مع  �ل�شر�كة  فت�شتمر  �لر�ئدة، 

ق�شايا  يتناول  جديد  حو�ري  برنامج  خالل  من  �لأردنية 

�لجمعية ويبد�أ في �شهر حزير�ن 2009 با�شم "�لتميز �شعادة 

مجتمع". وفي �ل�شياق ذ�ته تحظى �لجمعية بدعم مجموعة 

من �لإذ�عات �لأردنية؛ �إذ يتجدد �لتعاون مع �إذ�عة فن �إف 

�إم لهذ� �لعام، بالإ�شافة �إلى �لتعاون مع كل من �أمن �إف �إم 

�لفاعلة  �لحقيقية  لل�شر�كة  مثاًل  يج�ّشد  فيما  �إم  �إف  و�أيام 

كما  �ل�شامية.  �لملكية  �لمبادرة  لهذه  �إنجاح  من  فيه  لما 

�لغد  �إم و�شوت  �إف  �لبلد، وحياة  يتمثل تعاون كل من ر�ديو 

في �لم�شاهمة في �لترويج لمر�حل �لجائزتين �لمختلفة من 

على  مجاني  ب�شكل  بالجمعية  �لخا�شة  �لإعالنات  بث  خالل 

مد�ر �لعام.

وي�شتمر �لتعاون مع �أبرز �ل�شحف �لمحلية من خالل متابعتها   

و�أحدثها  �لجمعية،  لأن�شطة  �لمميزة  �لإعالمية  وتغطيتها 

جريدة �لد�شتور �لتي بادرت بتخ�شي�س عدد كامل من ملحق 

فعاليات  على  �ل�شوء  لت�شليط   2009 �آذ�ر  �شهر  في  �شباب 

�لجمعية وم�شتجد�تها.)ملحق رقم 5-3( 

جائزة  جمعية  حول  �لمعلومات  من  مزيد  على  لالطالع   

�لملكة ر�نيا �لعبد�هلل للتميز �لتربوي، تف�شلو� بزيارة �لموقع 

www.queenraniaaward.org :لإلكتروني�

* * * * *
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مشاركات الفائزين
لعام 2008
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المقدمة

اإعداد: معلمة فائزة بجائزة الملكة رانيا العبداهلل للمعلم المتميز عام 2006/غادة ال�شمادي

               معلمة فائزة بجائزة الملكة رانيا العبداهلل للمعلم المتميز عام 2008/ �شمر اأن�شا�شي

نقف تحية �شكر و�عتز�ز ل�شاحب �لر�شالة �ل�شامية، ذلك �لجندي 

�لمجهول مربي �لأجيال، �شانع �لأمجاد، ذ�ك �لمعلم �لذي يغر�س 

ب�شتى  ينير عقولهم  �ل�شامية،  و�لمبادئ  �لقيم  نفو�س طلبتنا  في 

وبناء  �لمعالي  لبلوغ  �ل�شعاب  بذلك  متحديا  و�لمعارف،  �لعلوم 

�شاأنه  من  �لذي  �لتكريم  هذ�  لك  هنيئا  �لغالي،  وطننا  م�شتقبل 

و�لتميز،  و�لعطاء  �لبذل  في  �ل�شتمر�ر  على  �لمعلمين  يحفز  �أن 

و�إذكاء روح �لتناف�س بين جميع �أفر�د �لعملية �لتعليمية.

ها نحن نتعرف �إلى كوكبة جديدة من �لمتميزين �لذين �شرفتهم 

و�شام  وتقليدهم  لهم،  بتكريمها  �لعبد�هلل  ر�نيا  �لملكة  جاللة 

ق�ش�س  يروون  جيل،  �إلى  جيل  من  �شيحملونه  �لذي  �لتميز 

نجاحهم ب�شفحات قليلة من خالل �لمحاور �لآتية:

ما هي �لأمور �لتي ترغبك في �ل�شتمر�ر في مهنة  الأول: 

�لتدري�س؟

تميزك  ترجم  للتميز،  �ل�شخ�شي  مفهومك  �شمن  الثانــــي: 

�إلى �إجر�ء�ت محددة خا�شة بك.

تغلبت  وكيف  و�جهتك،  �لتي  �لمعوقات  �أبرز  ما  �أ(  الثالـــث: 

عليها لكي ل تكون عائقا �أمام �لنجاح. 

ب( لكل مهنة ق�ش�س وحكايات، ق�س علينا ق�شة    

تفيد  عبرة  بها  �لتربوية،  بيئتك  في  معك  حدثت 

زمالءك.

�إلى �لزمالء لالإفادة من  �أن تقدمها  ن�شائح يمكن  الرابـــع: 

تجربتك �لخا�شة في �لجائزة.

لقب  على  ح�شولك  بعد  عملك  على  �شتطور  ماذ�  الخام�س: 

)�لمعلم �لمتميز(.

)مدير،  �لتربوية  بيئتك  من  �شخ�س  �إ�شهام  نرجو  ال�شاد�س: 

�إبر�ز  في  طالب(  �أمر،  ولي  م�شرف،  زميل،  معلم 

نو�حي تميزك من خالل ذكره ق�شًة �أو موقفًا موؤثرً� 

لك،  مو�شحا ��شمه وعالقته بك. 

وبدورنا نقدم جزيل �ل�شكر و�لمتنان لقيادتنا �لها�شمية �ل�شابة 

�لتى ت�شعى لتجذير �لتميز و�لإبد�ع  ورعاية �لمتميزين وتحفيزهم 

�أينما وجدو� في بلدنا �لحبيب، ول يفوتنا �لتقدم بال�شكر �لجزيل 

لوز�رة �لتربية و�لتعليم �لتي خ�ش�شت لنا هذ� �لعدد من ر�شالة 

ق�ش�س  ون�شر  �لمتميزين  �لمعلمين  لإظهار  عام  كل  في  �لمعلم 

نجاحهم لتعم �لفائدة �لمن�شودة بتطوير �لبيئة �لتربوية.

* * * * *
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�لذ�ت  �إثبات  من  ينبع  �لتعليم  مهنة  في  ��شتمر�ري  �إن  ج1( 

هدفي  تحقيق  في  و�لرغبة  تطويرها،  على  و�لحر�س 

�أبناء  باأطفالنا،  �لهتمام  وهي  �أل  �ل�شامية،  ور�شالتي 

�أطفالي  في  نف�شي  �أرى  فاأنا  �لم�شتقبل،  وبناة  �لحا�شر، 

و�أعدُّ نجاحهم نجاحي. 

يمكن  �لبريء  وعالمهم  �ل�شغار  �لأطفال  مع  �لتعامل  حب   

فتعليمهم  فيهم.  و�لتجاهات  �لقيم  �أ�شمى  غر�س  من 

كالنق�س في �لحجر يمكنك ت�شكيله كيف ت�شاء.

يكمن تميزي في قدرتي على: ج2( 

�إلى  يدي  بين  موقف  �أو  �أمر  �أي  تحويل   

�لبحث  على  �لمتعلم  تحث  �إبد�عية  و�شيلة 

للو�شول  و�لتفكير  و�لتجريب  و�ل�شتق�شاء 

�إلى �لمعرفة و�لمعلومات من خالل م�شاركة 

فاعلة في �أثناء عملية �لتعلم و�لتعليم.

�لحر�س على �إيجاد بيئة تربوية ن�شطة وغنية   

من  �لطفل  قدر�ت  تنمي  و�آمنة  بالمثير�ت 

تعنى  �لتي  و�لمهمات  �لبر�مج  توفير  خالل 

و�لجتماعية  و�لعقلية  �لج�شدية  بالنو�حي 

و�لنفعالية للطفل.

جميع  من  �ل�شخ�شية  متو�زن  طفل  �إيجاد   

و�لنف�شية  و�لج�شمية  �لدينية  �لجو�نب: 

لوطنه  �نتماء  ذي  و�لجمالية  و�ل�شحية 

�لتطرف  عن  بعيد�  ولدينه،  ولعقيدته 

و�لع�شبية.

باأف�شل  �لأطفال  نفو�س  في  �إيجابية  و�تجاهات  قيم  زرع   

و�لقدوة  �لنمذجة  خالل  من  وخا�شة  و�لأ�شاليب  �لطر�ئق 

في �شلوكه �شو�ء �أكان ب�شكل مبا�شر �أم غير مبا�شر.

و�جهني  ما  �أبرز  ومن  عمل  لكل  معوقات  وجود  من  بّد  ل  ج3( 

قلة �لإمكانات �لموجودة في مدر�شتي؛ لأن مدر�شتي فقيرة 

ول ت�شتطيع تلبية �حتياجات �لأطفال لذ� كنت �أعتمد على 

نف�شي في معظم �لأحيان ل�شد �حتياجات �أطفالي ك�شناعة 

�لق�ش�س  وبد�ئل  �لمائية  و�لألو�ن  و�لغر�ء  �لمعجون 

كت�شميم نموذج لدميتي )تن تن( و)جل جل( �للتين 

حازتا على �إعجاب جاللة �لملكة ر�نيا �لعبدهلل في 

تعليم �لأطفال.

�أكبرُهم  �أطفال  لثالَثة  �أم  �أنني  من  �لرغم  وعلى 

تنظيم  على  قدرتي  �أّن  �إّل  �شنو�ت   8 عمره  يبلغ 

�لوقت ودعم زوجي و�أهلي لي �أعانني على مو��شلة 

تجاههم  تق�شير  �أي  �إلحاق  دون  �لعطاء  م�شيرة 

فهم متميزون في مد�ر�شهم.

�أعز�ئي �لمعلمين و�لمعلمات: ج4( 

و�لمتقن  �لأف�شل  �ل�شيء  عمل  �إلى  د�ئما  ��شعو�   

لقول �هلل تعالى: )وقل �عملو� ف�شيرى �هلل عملكم 

ور�شوله و�لموؤمنون(.

 �شعو� هدفًا �أمامكم و�شيرو� �إليه باأف�شل �لطرق 

و�أحدث �لأ�شاليب.

 �حر�شو على �لطالع على ماهو جديد في مجال 

محليا  عامة  �لأخرى  و�لمجالت  خا�شة،  عملكم 

وعالميا.

المدر�شة: خديجة بنت خويلد �لأ�شا�شية / مديرية �لرمثا

الفئــــــة: �لأولى

المركز: �لأول 

ال�شهادة العلمية: بكالوريو�س معلم �شف 

عدد �شنوات الخبرة في التدري�س: 6 �شنو�ت

عدد ن�شاب الح�ش�س: ريا�س �أطفال )ن�شاب كامل(

عبير خليفة حامد الشبول                                                                  

إيجاد طفل 
متوازن 

الشخصية من 
جميع الجوانب: 

الدينية 
والجسمية 
والنفسية 
والصحية 

والجمالية ذي 
انتماء لوطنه 
ولعقيدته 

ولدينه، بعيدا 
عن التطرف 

والعصبية
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�حر�شو� على تنظيم خطو�ت �شير �لعمل ب�شكل دقيق.  

�لمعلومة  �إي�شال  في  �لحديثة  �لتكنولوجيا  و�شائل  وظفو�   

للطفل.

�حر�شو� على �إبر�ز �شورة �إيجابية فعالة لكم على �ل�شعيد   

�لمجتمع  �أم في  �لمدر�شة  �أكان ذلك في  �شو�ء  �لجتماعي 

ذكر  لما  و�لفائدة  �لخبرة  نقل  د�ئما  وحاولو�  �لمحلي 

بطر�ئق �إيجابية وفعالة تترجم �شخ�شيتكم �لفاعلة.

تحرو� د�ئما �لنز�هة و�لمو�شوعية و�لثبات في تعاملكم مع   

طلبتكم.

�أتوقف  عند خطوة ح�شولي على لقب �لمعلم �لمتميز  لن  ج5( 

و�إنما:

ورغبتي  طموحي  جانب  �إلى  جديد�  حافز�  منها  �شاأجعل   

�أنا  �لأطفال،  ويفيد  يفيدني  جديد  هو  ما  تعلم  في  د�ئما 

دبي  في  �لأطفال  ريا�س  حول  موؤتمر  ح�شور  ب�شدد  �لآن 

�شفيرًة  وطني  بتمثيل  و�شاأقوم  �لعربية  �لدول  به  �شت�شارك 

لوز�رة �لتربية و�لتعليم.

لالأهالي  �شم«   »�شم  حكايات  برنامج  على  مدربة  �شاأعمل   

و�لمعلمات بور�شة عمل.

�أ�شعى لإكمال در��شتي �لعليا في �أ�شرع وقت.  

ولزميلتي �لمعلمة �شناء حمادنة  ر�أي في تميزي تعبر عنه  ج6( 

�أنا زميلة �لمعلمة عبير، يعجبني في زميلتي عبير  بقولها: 

�بتكار  على  وقدرتها  للعمل،  وحبها  وب�شاطتها  حيويتها 

فعلى  �لأطفال،  تعليم  في  �لتعليمية  للعملية  �إبد�عية  �أفكار 

)تن  دميتي  ت�شميم  في   فكرتها  �أعجبتني   �لمثال  �شبيل 

�لقيم  بع�س  غر�س  في  و��شتخد�مهما  جل(  و)جل  تن( 

فيها  و�أحب  �لأطفال.  نفو�س  في  �لإيجابية  و�لتجاهات 

�لجلد و�لمثابرة و�لعمل دون تعب، فقد قامت بتغليف جميع 

بطاقات �لحروف و�ل�شور �لمرفقة للمنهاج للغتين �لعربية 

من  �لطفل  يتمكن  حتى  �ل�شفاف  بالديكور  و�لإنجليزية 

�لتعامل معها ب�شهولة وي�شر. 
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�أنها �لمهنة  ج1( �ل�شبب �لرئي�س ل�شتمر�ري في مهنة �لتدري�س 

�أن  �أبد� في حياتي  �أفكر  �أجد نف�شي فيها، فاأنا لم  �لتي  �لوحيدة 

�أكون �شوى معلمة وذلك لقتناعي باأنها مهنة مقد�شة �شريفة تتيح 

�إليها  دعا  �لتي  و�لتجاهات  �لقيم  �لإ�شهام في غر�س  لي فر�شة 

ديننا �لإ�شالمي، وو�شع ب�شمة �إيجابية لي في هذه �لحياة �إ�شافة 

�شالح  و�إعد�د جيل  بناء  في  �لم�شاركة  فر�شة  تمنحني  �أنها  �إلى 

يفيد نف�شه �أول ويفيد مجتمعه ثانيا. 

ج2( �أرى �أن تميزي يكمن في:

ممار�شتي لعملي بكل �إتقان �نطالقا من حديث   

يحب  �هلل  و�شلم)�إن  عليه  �هلل  �شلى  �لر�شول 

�إذ� عمل �أحدكم عمال �أن يتقنه(.

بتنمية ذ�تي مهنيا وذلك من خالل  �هتمامي   

ح�شور  على  و�لحر�س  �لعليا  در��شتي  �إكمال 

معظم �لدور�ت �لتدريبية �لتي تعقدها �لوز�رة 

ونقل �أثر ذلك كله �إلى د�خل غرفتي �ل�شفية.

و�لت�شالت  �لمعلومات  تكنولوجيا  دور  تفعيل   

في �لعملية �لتعليمية، وذلك من خالل دمجها 

في �لمنهاج وحو�شبة �لعديد من �لدرو�س على 

نحو �شائق وجذ�ب للطلبة.

على  تعمل  �لتي  �لالمنهجية  �لأن�شطة  في  طالباتي  �إ�شر�ك   

�لدور  ممار�شة  لُهن  وتتيح  وتنميتها  �شخ�شياتهن  �شقل 

�لقيادي مثل �لم�شاركة في �لإذ�عة �لمدر�شية، و�لحتفالت 

م�شتوى  على  تقام  �لتي  و�لم�شابقات  و�لوطنية،  �لدينية 

�لمدر�شة وعلى م�شتوى �لمحافظة.

معارفي  بنقل  وذلك  �لمدر�شة  في  مدربة  دوري  ممار�شة   

ور�شات  عقد  خالل  من  �لمعلمات  زميالتي  �إلى  وخبر�تي 

طالباتي  مع  طيبة  عالقات  تكوين  على  و�لحر�س  تدريبية 

وزميالتي �لمعلمات و�لمجتمع �لمحلي.

ج3( من �أبرز �لمعوقات �لتي كانت توؤرقني في مهنة �لتدري�س كيف 

يمكن للطلبة في مثل هذ� �لعمر �أن يتعاملو� مع �أدو�ت �لتكنولوجيا؟ 

فكرت كثير� و�عتقدت �أنه ل جدوى في هذه �لمحاولت فال�شف 

مكتظ بالطلبة وهم ل يمتلكون �لمهار�ت �لحا�شوبية، لكن قررت 

لمختبر  �أولى  زيارة  �لبد�ية  نقطة  فكانت  �لتحدي 

هذ�  مع  �لتعامل  كيفية  �إلى  للتعرف  �لحا�شوب 

�لمهار�ت  بع�س  على  بتدريبهم  بد�أت  ثم  �لجهاز، 

�لأ�شا�شية و�أ�شبح تعلمهم �أكثر نجاحا، ور�أيت من 

ويعر�شون،  ي�شممون  �أتوقعه،  �أكن  لم  ما  طلبتي 

وكم كانو� �شعد�ء بنجاحهم.

�لمعلمين  زمالئي  �إلى  �أقدمها  ن�شائح  ج4( 

و�لمعلمات بعد خو�شي لهذه �لتجربة:

 �جعل عملك خال�شا لوجه �هلل تعالى فهو مفتاح 

�لنجاح في �لدنيا و�لآخرة.

من  يزيد  فهذ�  طلبتك  وبقدر�ت  وبقدر�تك  بنف�شك  ثق   

د�فعيتك للعمل �أكثر.

�لمطلوبة،  بالتعليمات  و�لتزم  بدقة  �لتر�شيح  طلب  �در�س   

به  �لمعايير تعك�س �شخ�شيتك وما تقوم  �إجابتك عن  ولتكن 

من �إجر�ء�ت و�أعمال.

�حر�س على �أن تكون عالقتك طيبة ومتميزة مع زمالئك في   

�لمدر�شة، وطلبتك، و�لمجتمع �لمحلي.

المدر�شة: و�دي �لدير �ل�شرقي �لثانوية �ل�شاملة للبنات / مديرية جر�س

الفئــــــة: �لأولى

المركز: �لثاني 

 ICTE ال�شهادة العلمية: بكالوريو�س معلم �شف + دبلوم عاٍل

عدد �شنوات الخبرة في التدري�س: 6 �شنو�ت

عدد ن�شاب الح�ش�س: 26ح�شة

سلوى نجاح عيد الحراحشة

ثق بنفسك 
وبقدراتك 
وبقدرات 

طلبتك فهذا 
يزيد من 
دافعيتك 
للعمل أكثر
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وثق كل ما تقوم به من �أعمال و�أن�شطة مهما كانت �شو�ء �أكانت   

�أن�شطة �شفية �أم غير �شفية في �شجالت خا�شة منظمة.

�إلى  بحاجة  ل�شت  فاأنت  وثقة،  �شدق  بكل  نف�شك  عن  عبر   

بل  عنك  يكتبون  �آخرين  باأنا�س  �أو  مرجعية  بكتب  �ل�شتعانة 

�أنت �كتب في �لجائزة عن نف�شك.

لكي  لك  فر�شة  لأنها  �لجائزة؛  في  �ل�شتر�ك  في  تتردد  ل   

ومجالت  �لقوة  نقاط  �إلى  وتتعرف  تميزك،  عن  تك�شف 

�لتح�شين لديك.

ثق باأن ��شتر�كك في �لجائزة دليل و��شح على ثقتك �لعالية   

بنف�شك.

�لمعلم  لقب  على  وح�شولي  �لتجربة  هذه  خو�شي  وبعد  ج5( 

�لمتميز، �شاأعمل على ما ياأتي:

من  ترفع  �لطلبة  فيها  ي�شترك  وفعاليات  �أن�شطة  ت�شميم   

م�شتوى �لوعي لديهم بق�شايا �لمجتمع.

زيادة �لأن�شطة �لمتنوعة مع �لأهل و�لمجتمع �لمحلي لك�شب   

�لتاأييد لإحد�ث �لتغيير.

و�لتفكير  �لقيادة  تنمي مهار�ت  �أن�شطة  بعمل  �أكثر  �لهتمام   

لدى �لطلبة.

�لتح�شين في �إجر�ء�ت تحليل نتائج تقويم �لطلبة للعمل على   

�لإفادة منها في ت�شميم خطط عالجية. 

ج6( ولزميلتي �لمعلمة زينب زطيمة ر�أي في تميزي، وعبرت عن 

ذلك بقولها:

لرفع م�شتوى  ما هو جديد  تعلم كل  �إلى  ت�شعى  لأنها  �إنها مميزة 

للتربية  كادر  بدبلوم  �شلوى  زميلتي  �لتحقت  �ل�شفية،  ح�ش�شها 

�آثار  من  لم�شته  ولما  و�لت�شالت،  �لمعلومات  تكنولوجيا  في 

�إيجابية للبرنامج في �لغرفة �ل�شفية �شجعتني على �للتحاق بهذ� 

�لدبلوم لكي �أقدم ح�ش�شًا �شفية �أكثر فعالية، و��شتخدمت �شلوى 

نماذج  وعر�س  و�لمناق�شة  مثل:�لحو�ر  لت�شجيعي  عدة  �أ�شاليب 

�لحديثة  �لتربوية  �لأ�شاليب  تدمج  �لتي  �لدرو�س  لبع�س  عملية 

�لتحقت  و�لموؤثر  �لمقنع  لأ�شلوبها  �لتكنولوجيا.ونتيجة  باأدو�ت 

وتفوقت بدبلوم كادر، ف�شكر� ل�شلوى.

* * * * *
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ج1( �لأمر �لذي يجعلني �أ�شتمر في مهنتي هو �زدياد وعيي وفهمي 

�إل لي�شرفني  باأهمية هذه �لمهنة، وما �ختارها �هلل عز وجل لي 

بعمل �لأنبياء و�لر�شل عد� �أنها �لمهنة �لتي يمكن لي من خاللها 

توفير ر�شيد يزيد من ح�شناتي وُيثقل به ميز�ن �أعمالي، قال عليه 

�لأجرمثل  من  له  كان  �لهدى  �إلى  دعا  "من  و�ل�شالم:  �ل�شالة 

�أجور من تبعه ل ينق�س ذلك من �أجورهم �شيئا" فكيف بالمعلم 

ي�شلح  بما  �أبنائه  وي�شدد خطى  ويوجه  ير�شد  وقته  يق�شي  �لذي 

تعلموه  ما  معهم  ويحملون  يكبرون  بدورهم  وهم  �شاأنهم، 

وينقلونه �إلى غيرهم، فكيف ل يكون له ن�شيب من 

ذلك �لخير. 

وجل  عز  �هلل  مّيزها  مميزة،  �أّمة  نحن  ج2( 

�لإ�شالم،  ب�شبغة  �أد�ئي  ��شطبغ  لذلك  بالإ�شالم، 

فانطالقا من:

م�شوؤول  وكلكم  ر�ع  "كلكم  �ل�شالم  عليه  قوله   

عن رعيته" تاأتي قدرتي على تحمل �لم�شوؤولية 

�لم�شار  على  �لطالب  �أ�شع  �أن  همي  يكون  لذلك 

�ل�شحيح طارقة كل �لأبو�ب و�ل�شبل لتحقيق ذلك.

وقوله عليه �ل�شالم "�إن �هلل يحب �إذ� عمل �أحدكم عمال �أن   

يتقنه" �أتطلع د�ئما �إلى �أن يبلغ عملي م�شتوى �لإتقان. 

منا  ولكل  �لثانية  �أ�شرتي  هم  فالزمالء  �لفريق  بروح  �لعمل   

�أدو�ر ومهام. 

 

ج3( لعل من �أجمل �لق�ش�س �لتي ما زلت �أتذكرها وحدثت مع 

بد�يات عملي في هذ� �لمجال �أنني كنت �أدر�س كيفية كتابة �لألف 

يقلد كتابتها على  �لطلبة  �أحد  �للينة لالأطفال، فقام  �لمق�شورة 

�ل�شبورة فكتبها قائمة ف�شاألته: يا ماما لماذ� ل تحني ذيل �لحرف 

قليال؟ )فرد علي بدعابة: يا م�س هذ� �لحرف كان مك�شورً� وقمت 

باإ�شالحه( ف�شحكت. ومن هنا �أوؤكد �شرورة معرفة جو�نب �لنمو 

عند �لطفل بالمرحلة �لعمرية �لتي ندر�شها لنتمكن من �لتعامل 

معهم بناء على �إمكاناتهم وقدر�تهم. 

�لجائزة  تجربة  لخو�س  وزميالتي  زمالئي  �أ�شجع  ج4( 

و�أن�شحهم بما ياأتي:

 �شع في ذهنك �أن �لتمّيز هو �لعطاء �لذي يفوق 

�أبرْز  معيار،  كل  عن  �إجابتك  عند  لذلك  �لو�جب 

�لذي  �لمعيار  ذلك  في  �أد�ئك  في  �لتمّيز  جانب 

يميزك عن غيرك من �لزمالء. 

 ل د�عي للعودة �إلى �لكتب �لتربوية عند �لإجابة 

عن �لمعايير، ولي�س عليك �إل �أن تو�شح كيف تقوم 

بالعمل لتحقيق كل معيار بلغتك �لخا�شة.

ج5( وبعد ح�شولي على لقب �لمعلم �لمتميز �شاأعمل على:

زيادة �إتقاني لعملي.  

�لقر�آن  تالوة  في  �لإجازة  دورة  ��شتكمال  في  حاليا  �أفكر   

�لكريم لأتمكن من ت�شحيح نطق مخارج �لحروف لالأطفال 

و�لمقاطع �لتي قد يلفظونها خطاأً.

"�ألعاب  �لتجديد�ت  �شندوق  م�شروع  من  لالإفادة  �أخطط   

تربوية تخدم منهاج �ل�شفين �لأول و�لثاني �لأ�شا�شيين" في 

�إعد�د كتيب عن �للعب �ل�شفي في تعلم �لمهار�ت �لأ�شا�شية.

المدر�شة: مدر�شة ن�شيبة �لمازنية �لأ�شا�شية �لمختلطة / مديرية لو�ء ماأدبا

الفئــــــة: �لأولى

المركز: �لثاني 

ال�شهادة العلمية: بكالوريو�س معلم �شف + ماج�شتير تربية خا�شة 

عدد �شنوات الخبرة في التدري�س: 6 �شنو�ت

عدد ن�شاب الح�ش�س: 26 ح�شة

عال يونس علي أبو جابر

العمل بروح 
الفريق فالزمالء 

هم أسرتي 
الثانية ولكل 
منا أدوار ومهام

* * * * *
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بمعلم  �قتد�ئي  و�شرفًا  ويكفيني فخرً�  معلمة  �أع�شق مهنتي  ج1( 

�لب�شرية محمد �شلى �هلل عليه و�شلم، كيف ل ونحن نن�شئ جياًل 

قياديًا موؤمنا بربه ومنتميًا �إلى وطنه ومليكه ونعده للحياة �لكريمة 

�لظروف  �شمن  و�لتكيف  �لع�شر  تحديات  مو�كبة  على  ليقدر 

�لمحيطة، و�تخاذ �لقر�ر�ت وتغيير دوره من متلٍق للمعلومات �إلى 

م�شارك فعال في �لعملية �لتعليمية �إ�شافة �إلى �لأجر و�لثو�ب في 

�لدنيا و�لآخرة.

ج2( "ل حدود للتميز" عبارة ل يختلف عليها �ثنان 

فتميزي -بف�شل �هلل- يكمن في:

�لنافع  للعلم  و�متالكي  �لتعليم  لمهنة  حبي   

�إلى  وتقديمها  �لإ�شالمية  و�لأخالق  و�لقيم 

ب�شالح  م�شلح  جيل  بناء  في  لت�شهم  �لطلبة 

�لعلم و�لمعرفة ومنتٍم لوطنه ودينه.

م�شكالتهم  وتلم�س  بطلبتي  �لحميمة  عالقتي   

وم�شاعدتهم على تخطيها.

�إلى  وزيار�ت  �أن�شطة  في  طلبتي  �إ�شر�ك   

موؤ�ش�شات �لمجتمع �لمحلي.

بالم�شادر  غنية  �آمنة  �شفية  غرفة  توفير   

�لتعليمية.

على  للوقوف  �لت�شخي�شية  �لختبار�ت  و�شع   

نقاط �لقوة و�ل�شعف عند �لطلبة.

�لتي  �لحديثة  و�لتقويم  �لتدري�س  �إ�شتر�تيجيات  ��شتخد�م   

تعتمد على توظيف تكنولوجيا �لمعلومات.

��شتخد�م قاعدة �لنور لتعليم �لقر�ءة وتدريب �لزميالت على   

تدري�شها.

بال�شوت  لها  �لم�شتمر  و�لتوثيق  لأعمالي  �لتخطيط   

و�ل�شورة.

م�شاركتي بفاعلية مع �لمجتمع �لمحلي بعمل ور�شات تدريبية   

ولجان م�شتركة. 

عمل ح�ش�س محو�شبة وتطبيقية و�إقامة �لمعار�س �لهادفة.   

�ل�شنوية  و�لمجالت  و�ل�شتق�شائية  �لعلمية  �لأبحاث  عمل   

و�لرم�شانية.

�إن�شاء موقع �إلكتروني للمدر�شة.   

�لتطويرية  �لخطة  في  �لفاعل  �لإ�شهام   

للمدر�شة.

 ح�شولي على جو�ئز عديدة وكتب �شكر ودروع في 

مجالت �لتفوق �لأكاديمي و�لأن�شطة �لتطوعية.

و�جهتني  �أن هناك معوقات  فيه  �شك  ل  ج3( مما 

�إمكانات  �شعف  �أبرزها  من  �لتدري�س،  مهنة  في 

من  ذلك  على  تغلبت  وقد  �لمادية،  �لمدر�شة 

خالل �لح�شول على دعم من �لجمعيات �لخيرية 

و�لمجتمع �لمحلي في توفير بع�س �لأجهزة و�لأدو�ت 

�شيق  وكذلك  �لفقر�ء،  �لطلبة  ودعم  للمدر�شة 

على  وتغلبت  �لالمنهجية،  �لأن�شطة  لتنفيذ  �لوقت 

ذلك با�شتغالل �لأوقات خارج �لدو�م �لر�شمي.

�لم�شتوى  ذوي  �لطلبة  �أمور  �أولياء  قدرة  عدم  وكذلك 

تغلبت  وقد  �لعالجية،  �لخطة  تنفيذ  على  �لمتدني  �لتح�شيلي 

على ذلك بالجهد �لفردي وعمل خطة مدرو�شة وتطبيق برنامج 

�لطالب �لمعلم.

تغلبت 
على ضعف 

إمكانات 
مدرستي من 
خالل الحصول 
على دعم 

من الجمعيات 
الخيرية 

والمجتمع 
المحلي

المدر�شة: و�دي �لريان �لأ�شا�شية �لمختلطة / مديرية �لأغو�ر �ل�شمالية

الفئــــــة: �لأولى

المركز: �لثالث 

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

عدد �شنوات الخبرة في التدري�س: 5 �شنو�ت

عدد ن�شاب الح�ش�س: 26 ح�شة

ختام علي أحمد صالح
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ج4( هذه مجموعة من �لن�شائح �لتي �أقدمها �إلى زمالئي للو�شول 

�إلى �لتميز �لتربوي:

�لإخال�س في �لعمل و�إتقانه ليدخلو� في محبة �هلل ور�شو�نه؛   

لأنه �شيتحقق فيهم قوله تعالى: "وِقفوهم �إنهم م�شوؤولون".

من  و�لإفادة  �لمعايير  وفهم  بدقة  �لتر�شيح  طلب  در��شة   

خبر�ت �لزمالء �لفائزين. 

�لنز�هة  معايير  باأعلى  تتميز  �لجائزة  باأن  �لتام  �لإيمان   

و�ل�شدق و�ل�شفافية و�لمو�شوعية.

بال�شوت  و�أعمال  �أن�شطة  من  به  يقومون  ما  كل  توثيق   

و�ل�شورة.

�لهتمام بالأن�شطة �لالمنهجية.  

نقل �لخبر�ت و�أثر �لتدريب �إلى �لغرفة �ل�شفية.  

�لحر�س على �لتنمية �لمهنية �لم�شتد�مة.  

�لخبر�ت  من  و�لإفادة  �لمحلي  �لمجتمع  مع  دورهم  تفعيل   

�لمتاحة.

�لإن�شان �لمثابر و�لُمِجد و�لمتميز عن غيره في �أد�ئه يحب �أن   

يكافاأ، وفي �لجائزة مكافاأة حقيقية للمتميزين فخو�شو� هذه 

�لتجربة �لر�ئعة بعزم وثقة.

�لتميز �شتالزمني َطو�ل �لحياة  �أن رغبتي في  ج5( في �لحقيقة 

�لمتميز،  �لمعلم  لقب  على  وح�شولي  �لفوز  هذ�  عند  تتوقف  ول 

�إن  �لجامعية في مجال تخ�ش�شي  �إكمال در��شتي  و�شاأعمل على 

�إلى  و�شاأ�شعى  �لمختلفة  �لتدريبية  بالدور�ت  و�للتحاق  �هلل  �شاء 

�أكبر من خالل تعزيز نقاط �لقوة ومعالجة  �لح�شول على تميز 

خالل  من  �للو�ء  في  �لجائزة  ن�شر  على  و�شاأعمل  �ل�شعف  نقاط 

ور�س �لعمل و�لزيار�ت �لميد�نية. 

ر�أي  وهيبي  م�شطفى  مريم  �ل�شيدة  �لفا�شلة  ولمديرتي  ج6( 

�أرى في  در��شي  يوم  كل  بقولها: في �شباح  تعبر عنه  تميزي  في 

�لمعلمة ختام مثال �لجد و�لبذل و�لعطاء و�لمثابرة و�لتميز، وفي 

�لمدر�شة لت�شمح  ومو�زنة  �لحار جد�  �ل�شيف  �لأيام حيث  �أحد 

فوقعُت  �لإذ�عة معطٌل  للطلبة وجهاز  �لماء  لتبريد  بتوفير جهاز 

�إذ�عة  جهاز  توفير  على  عملت  �لمعلمة  باأن  وفوجئت  �شيق،  في 

ول�شلكي وبر�د ماء للطلبة بدعم من �لمجتمع �لمحلي �إ�شافة �إلى 

�إدخالها �لبهجة �إلى �لطلبة �لفقر�ء و�لأيتام بتوفير مالب�س �لعيد 

وغيره،  �لمبارك  رم�شان  �شهر  في  و�لعينية  �لنقدية  و�لتبرعات 

وكذلك تبنيها بع�س �لطلبة �لأيتام في توفير �لم�شروف �ليومي 

مما يدل على �إن�شانية هذه �لمعلمة �لمتميزة.

وختامًا �أحمد �هلل عز وجل �أْن َمّن عليَّ بهذ� �لفوز �لذي �شرفني 

محفورة  �لنتائج  �إعالن  عند  �لر�ئعة  �للحظات  تلك  و�شتبقى  به 

في نف�شي، فقد جاء هذ� �لفوز تتويجًا لأيام م�شت من �لترقب، 

�شبقتها �أيام �لجد و�لعطاء و�لمثابرة، فال �أجمل من �أن تجد من 

يقدر عملك كتكريم جاللة �لملكة ر�نيا �لعبد �هلل حفظها �هلل.

* * * * *
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كان  من  �إل  ينالها  ل  و�شريفة  �شامية  مهنة  �لتدري�س  مهنة  ج1( 

لقوله  ت�شديقا  و  و�لعطاء  �لعمل  في  حبا  �أعمل  فاأنا  لها.  �أهال 

تعالى )وقل �عملو ف�شيرى �هلل عملكم ور�شوله و�لموؤمنون( ومما 

حر�شي  و�إتقان،  وكفاءة  بفاعلية  و�لعمل  �ل�شتمر�ر  �إلى  يدفعني 

�لمو�هب  وتنمية  �لهمم  �شحذ  في  ورغبة  �لم�شاركة  �شرف  على 

�لم�شرق  �لوطن  �شورة  و�إعالء  �لطموحات  لتحقيق  و�لإبد�عات 

بعون �هلل، وبناء �لأردن �لأنموذج لتخريج جيل منتج ومفكر ومنتٍم 

لمجتمعه ووطنه.

ج2( �أما تميزي فيكمن في �لآتي:

فهمي لدوري ور�شالتي بو�شفي معلمًة بتخريج   

و�لنتماء  بالوطن  �لنهو�س  على  قادرة  �أجيال 

�إليه.

�لتز�مي باأخالقيات �لمهنة في عملي.  

مو�جهة  في  �إر�دتي  وقوة  �أد�ئي  في  تميزي   

�لتحديات و�ل�شبر على تحقيق �لأهد�ف.

�لجهد �لمنظم �لذي �أبذله و�لتخطيط �لم�شبق   

�لبتكار  على  �آمنة محفزة  �شفية  بيئة  وتوفير 

و�لإبد�ع �شمن �لإمكانات �لمتاحة.

�لحر�س على �إقامة عالقات �إن�شانية �جتماعية   

د�خل �لموؤ�ش�شة �لتعليمية وخارجها.

بم�شتوى  بالرتقاء  ت�شهم  ن�شاطات  في  �لم�شاركة   

فعاليات  مع  �لتعاون  خالل  من  �شورتها  وتح�شين  �لمدر�شة 

وموؤ�ش�شات مجتمعية.

�لبحث عن �أفكار و�أ�شاليب �إبد�عية وتوظيفها.  

ووظائفه  و�أدو�ته  �لتقويم  �إ�شتر�تيجيات  بو�شع  �لهتمام   

و�آليات توظيفها.

ودمج  �لتدري�س  عملية  خالل  �لمعلومات  تكنولوجيا  توظيف   

�لتكنولوجيا في عملية �لتعليم.

بالحياة  وتكاملها  �لتعليمية  �لعملية  ربط  على  �لحر�س   

�لعملية.

�شمن  معي،  حدثت  �لتي  �لق�ش�س  من  ق�شة  لكم  و�أ�شرد  ج3( 

�لقيام  تقرر  �لالمنهجية  ون�شاطاتها  �لمدر�شة  خطة 

�لأولى  �لثالثة  �ل�شفوف  لطالبات  ترفيهية  برحلة 

�لثاني  �ل�شف  طالبات  على  م�شرفة  كنت  وقد 

كانت  وقد  طالبة،  خم�شين  عددهن  يبلغ  �للو�تي 

هناك  وكانت  مقعدة  �ل�شف  في  �لطالبات  �إحدى 

محاولة من قبل بع�س �لزميالت لمنع ��شطحابها 

�أن  بلغني  وقد  ونقلها،  حملها  ل�شعوبة  �لرحلة  في 

طالبات  مع  تق�شير  عنه  ينتج  قد  بها  �هتمامي 

ي�شيب  قد  لما  و�لألم  بالحزن  ف�شعرت  �ل�شف، 

وفي  لحرمانها،  وحزن  �أمل  خيبة  من  �لطالبة 

محاولتي �لمكثفة ��شتطعت �لح�شول على مو�فقة 

�بنتها  لمر�فقة  و�لدتها  بدعوة  �لمدر�شة  مديرة 

ورعايتها في �أثناء �لرحلة، وكم كانت فرحة �لفتاة 

وو�لدتها كبيرة، لقد كان لهذه �لرحلة �أثر كبير في 

نف�شها، �إْذ �أ�شبحت �أكثر د�فعية للتعلم و�لحياة.

ج4( �أ�شجع زمالئي وزميالتي و�أحثهم على:

بالجائزة  �لم�شاركة  �شرف  ونيل  �لتجربة  لخو�س  �لمبادرة   

�لتربوية  �لبيئة  �لفر�شة لالإ�شهام في تطوير  لهم  تتيح  لنها 

المدر�شة: �لإ�شر�ء �لأ�شا�شية للبنات / عمان �لأولى

الفئــــــة: �لأولى

المركز: �لثالث 

ال�شهادة العلمية: بكالوريو�س تربية �بتد�ئية 

عدد �شنوات الخبرة في التدري�س: 21 �شنة
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و�إيجاد بيئة تربوية تجذر �لتميز وتن�شر تجاربهم وخبر�تهم 

وتنمي قدر�تهم وترقى باأد�ئهم وتتيح لهم فر�شة �لإفادة من 

تجارب غيرهم.

باأنهم متميزون و�أنهم قادرون على  �أن يكون لديهم �لقناعة   

بركب  �للحاق  و  �لجائزة  في  و�لم�شاركة  و�لإبد�ع  �لعطاء 

�لمتميزين.

�إن �لمعايير تتطلب من �لمعلم و�شف ما قام به ب�شكل و�قعي   

ومدر�شته  �شفه  في  �لمتميز  عمله  تظهر  ب�شيطة  وبطريقة 

ومجتمعه فهي لي�شت �متحانا لمعلومات نظرية.

�لحر�س على توثيق جميع �لأعمال و�لأن�شطة وور�شات �لعمل   

و�لدور�ت �لتي �شاركو� فيها. 

�لتطور�ت  مو�كبة  خالل  من  مهنيا  �أنف�شهم  تطوير   

و�لم�شتجد�ت �لتربوية.

ج5( ومما �شاأعمل عليه بعد ح�شولي على لقب �لمعلم �لمتميز:

�لتعريف  خالل  من  �لجائزة  ن�شر  في  و�لم�شاركة  �لإ�شهام   

بروؤية �لجائزة ور�شالتها وغاياتها و�أهد�فها.

تجذير ثقافة �لتميز لدى �لمعلمين و�لطلبة.  

مو��شلة �لرتقاء باأد�ئي و�ل�شتمر�ر بالتجديد و�لعطاء.  

بو�شع  �لهتمام  وزيادة  �لتربوية  �لم�شتجد�ت  على  �لطالع   

خطة تطويرية لتنمية �لذ�ت في مجال �لعمل.

ج6( وللمعلمة نبيلة ح�شن �لز�مل ر�أي في تميز زميلتها فتقول:

�إن �أختي وزميلتي �لفا�شلة �لمعلمة �شمر �أن�شا�شي معلمة متميزة 

�لجائزة  في  فوزها  عن  �لنظر  بغ�س  �لحياة  �أمور  من  كثير  في 

فهي د�ئما متميزة بعطائها �لو��شع وباأخالقها �لفريدة وتدري�شها 

بيتها  في  �أم  و�شديقة؛  و�أخت  �أم  فهي  �للطيفة،  ومعاملتها  �لكفوؤ 

على  متميزة  جذ�بة  �شخ�شية  فهي  طالباتها،  مع  �شفها  في  و�أم 

ولكن مع ذلك،  �أطفالها،  يتم  مثَل  �لقا�شية،  �لرغم من ظروفها 

فالأمل �لمن�شود و�لبت�شامة ل يفارقان وجهها، فهي د�ئما ت�شارك 

خالل  من  و�إ�شعادهم  �لأيتام  على  و�لعطف  �لخير  �أعمال  في 

�إ�شهامها �لفاعل في تاأمين مالب�س لالأطفال �لأيتام وجمعها من 

خالل تو��شلها مع �أ�شحاب �لم�شانع و�أ�شحاب �لمتاجر، وكذلك 

م�شاركتها في �لإعد�د لالإفطار �لخيري كل عام في �شهر رم�شان 

مر�كز  �إلى  وم�شاحبتهم  �لأطفال  من  مجموعة  ودعوة  �لمبارك 

ر�ئعة  هي  كم  قلوبهم...  �إلى  و�لفرحة  �لبهجة  لإدخال  �لألعاب 

ومتميزة.

      

   

      

   

* * * * *
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ج1( �لتدري�س مهنة �شامية تحقق لي �إن�شانيتي من حيث بناء جيل 

قادر على �لعطاء فال�شباب هم م�شتقبل �لأردن ومورده �لأ�شا�شي، 

في  ترغبني  �لتي  �لدو�فع  �أهم  هو  تعليميًا،  �لجيل  هذ�  وتن�شئة 

ر�شالة  تحمل  مهنة  �أعدها  �لتي  �لتدري�س  مهنة  في  �ل�شتمر�رية 

ثروة  هم  �لذين  �لم�شتقبل  �أجيال  تن�شئة  عن  وم�شوؤولة  �شامية 

�لأردن. 

ج2( �لتميز من وجهة نظري بو�شفي معلمة لي�س وجاهة 

�لبناء  علينا  بثو�بت،  �لتز�م  هو  �إنما  �جتماعية، 

عليها لإحد�ث �لقفز�ت �لنوعية في مجال �لتعليم، 

وعلى �شبيل �لمثال ل �لح�شر، فقد تبنيت مفهوم 

�لمحلي  و�لمجتمع  �لمدر�شة  بين  �لت�شاركي  �لعمل 

�لفيل�شوف  �أثاره  �لذي  �لتكاملية  بمبد�أ  لإيماني 

)هيجل( فقمت بدمج �لطالب في مجتمعه �لمحلي 

وقمت  متعددة  مجتمعية  �أن�شطة  تقديم  خالل  من 

�لمعلم،  دور  �لطالب  و�إعطاء  �لمناهج،  بحو�شبة 

�لتدري�س  �إ�شتر�تيجيات  ��شتخد�م  في  و�لتنويع 

�لطلبة،  ذكاء�ت  �أنو�ع  وتطوير  �لحديثة،  و�لتقويم 

طاقات  وتفعيل  و�لأهد�ف،  �لقو�نين  و�شع  في  �لطالب  و�إ�شر�ك 

�لثقافي،  �لطالب  وعي  لتنمية  و�لر�شمية  �لأهلية  �لموؤ�ش�شات 

�لثقافي  �لوعي  بن�شر  تهتم  �شنوية  مجلة  باإ�شد�ر  و�ل�شتمر�ر 

و�لتربوي ون�شر نجاحات �لطلبة وتفعيل م�شاركات �لو�شط �لتربوي 

�لمدر�شة  لدعم  للمجلة  �لمالي  �لعائد  وتخ�شي�سِ  و�لمجتمع 

و�لطالب �لفقير، و�لم�شاركة في موؤتمر�ت مع �لجامعات �لعالمية 

وتوظيف  �لإنجليزية،  �للغة  تدري�س  �أ�شاليب  �أحدث  في  تبحث 

�لتكنولوجيا في �لتعليم.

و�جهتني  �لمفرق  �أطر�ف  على  تقع  نائية  كوني من منطقة  ج3( 

�لكثير من �لمعوقات ومنها:

عليها  تغلبت  وبيتي...  مدر�شتي  بين  �لبعيدة  �لم�شافة   

بال�شبر.

عليها  تغلبت  �لقرية...  مجتمع  عند  �لتطوعي  �لعمل  ثقافة   

بعقد �لندو�ت و�لمحا�شر�ت بهذ� �ل�شاأن.

عدم وجود �لدعم �لمادي لإ�شد�ر مجلة من قبل �لموؤ�ش�شات   

�لر�شمية... تغلبت عليه عن طريق �إقناع �إحدى �لموؤ�ش�شات 

لدعم  �لمجلة  ريع  و��شتخد�م  لدعمها  �لأهلية 

�لمدر�شة. 

ج4( ن�شائح �أقدمها �إلى زمالئي وزميالتي:

 �لإيمان بحق هذ� �لوطن علينا.

 �لإ�شر�ر على �لهدف �لمن�شود.

�ل�شاأن  في  �لعالمية  �لدر��شات  على  �لطالع   

�لتعليمي.

�لتعليمية  و�لم�شروعات  �لدور�ت  �إلى  �لنت�شاب   

�لتي ترفد �لمعلم بالخبرة.

�لدقة في �لتوثيق.  

�لتقرب �إلى �لطالب من حيث �شيكولوجيته.   

توظيف مفهوم �لتكامل بين �لمدر�شة و�لمجتمع.  

توظيف مفهوم �لبتكار و�لتجديد.  

جعل �لطالب محور �لعملية �لتربوية.   

�لهتمام بالثقافة �لعامة للطلبة.   

المدر�شة: دحل �لأ�شا�شية �لمختلطة / مديرية لو�ء ق�شبة �لمفرق

الفئــــــة: �لثانية

المركز: �لأول 
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ج5( بعد ح�شولي على لقب �لمعلم �لمتميز �شاأعمل على:

�ل�شتمر�ر في �لتجديد من حيث �أ�شلوب تدري�س �لمنهاج وتج�شير 

بمجتمعه،  �لطالب  عالقة  و�شاأطور  و�لمعلم  �لطالب  بين  �لهوة 

لكي  )�لرو�د(  مجلتي  و�أطور  مهنيا،  نف�شي  تنمية  على  و�شاأعمل 

ت�شبح مجلة يقروؤها �لجميع، و�شاأن�شر �إن �شاء �هلل خبر�تي خالل 

ور�شات تدريبية لأكبر عدد ممكن من �لمعلمين لتبادل �لخبر�ت.

ج6( وللمعلمة جميلة عليمات ر�أي في تميز زميلتها، فتقول:

�أ�شياء كثيرة ميزت زميلتي �لمعلمة �شمر �شديفات منها �لتز�مها 

�ل�شخ�شي و�لمدر�شي،  ل�شاأنها  و�إد�رتها �لجيدة  بالوقت،  �لدقيق 

�أكثر من مجال وخ�شو�شًا  في  وثقافتها  �لتدري�س،  في  و�أ�شلوبها 

في مجال �لتعليم، �إْذ تبقي �لطلبة و�لزمالء على �طالع على كل 

ما هو جديد في �ل�شاأن �لتعليمي، �إ�شافة �إلى �شخ�شيتها �لمميزة 

في حبها لوطنها ومليكها ومليكتها، وتعاونها مع �لطلبة �لفقر�ء، 

�إنها فعال �إن�شانة ت�شتحق �لتميز.

* * * * *
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ج1( تنبع محبتي لمهنة �لتدري�س مّما تتطلبه من �أمانة في تن�شئة 

�لجيل وتزويده بما يتطلبه �لحا�شر و�لم�شتقبل من معارف وقيم 

و�قعية  �إن�شانه  وكوني  �إيجابية  �شلوكات  �إلى  وترجمتها  و�أخالق 

فاإنني �أرى في �لطلبة طاقات يجب �أن ت�شتثمر في �إنجاز �أعمال 

فكرية ويدوية و�إبد�عية مفيدة من خالل �لتوجيه نحو �لأف�شل.

ج2( �لتميز في مفهومي هو جعل �لو�قع �أجمل بحيث يقبل �لطلبة 

في  د�ئما  ر�غبين  ون�شاط  بهمة  �لعلمية  �لمعلومة  على 

�لح�شول على �لمزيد بكل ما هو متاح من و�شائل 

معرفية محلية وعالمية ومتابعة كل ما هو جديد.

وهو  ثناء،  ينتظر  ل  �لذي  �لعطاء  هو  �لتميز 

على  وكوني  �لطلبة،  مع  �لتعامل  في  �لمو�شوعية 

من  �أدر�شها  �لتي  �لفئة  بخ�شائ�س  ودر�ية  معرفة 

�لناحية �لنف�شية و�لج�شدية، وهو �إحد�ث تغيير في 

مترجمين  وخارجها  �لمدر�شة  د�خل  �لطلبة  و�قع 

ذلك �إلى �أقو�ل و�أفعال تنمي �لعقل و�لج�شد و�لروح 

وت�شمو بها نحو �لعلياء.

�أعدها  �لتي  �لق�ش�س  من  ق�شة  لكم  و�أ�شرد  ج3( 

ت�شوهات  من  تعاني  ق�شة طالبة  نجاح،  من ق�ش�س 

�لطالبة  بتدري�س هذه  بد�أت  �أرنبية( عندما  �لفم)�شفة  في 

لحظت �أنها عنيفة في �لتعامل مع زميالتها وبذيئة �لل�شان وتعاني 

من �شوء �لتكيف مع �لطالبات، لي�س لها �شديقات، ولكن بعد �لت�شجيع 

�ل�شلبية  �شلوكاتها  �إهمال  خالل  من  �إليها  قدمته  �لذي  و�لدعم 

تعاونًا  �أبدت  لها  و�لتعزيز  �لعون  وتقديم  معها  �لطالبات  وت�شامح 

و�لالمنهجية  �لمنهجية  �لأن�شطة  في  �إ�شر�كها  وتم  زميالتها،  مع 

فاأ�شبحت �لطالبة ودودة ومثابرة في حل �لو�جبات �لبيتية.

ج4( �أ�شافت لي �لجائزة �لطالع على تميز �لآخرين و�إبد�عهم 

مني  وجعلت  و�لجتهاد  و�لجد  �لبحث  من  �لمزيد  �إلى  ودفعتني 

مرجعا للر�غبين في �لتر�شح للجائزة وتقديم �لن�شح و�لإر�شاد، 

فقد �أدركت باأن �لمعلم �لمتميز يجب �أن ينمي �لطاقات �لإبد�عية 

لدى �لطلبة لجعلهم متميزين.

بالتر�شح  و�لمعلمات  �لمعلمين  جميع  �أن�شح  ج5( 

ُتعّد  �لجائزة  في  �لم�شاركة  فكرة  فاإن  للجائزة 

تميزً� لأنه يتبع �لطرق �لمثلى في تقديم �لمعلومة 

قابلة  �شلوكات  �إلى  ويترجمها  ويطبقها  �لعلمية 

للقيا�س و�لتقييم ويقدم �لتغذية �لر�جعة �لمطلوبة 

في �شوء �لنتائج �لتي يح�شل عليها.

ونو�ر  �شميح  و�إيمان  �أمين  )لينا  وللطالبات  ج6( 

محمد ومي �أوهان ورز�ن عمر�ن ود�نية عادل ور�شا 

نبيل وبلقي�س و�شاره و�إيمان و�أ�شماء �لقر�شي( ر�أي 

في تميز معلمتهن:

�لثانوية  عبين  مدر�شة  طالبات  من  مجموعة  نحن 

نرى في �لمعلمة �أمل �لمومني �شعلة ن�شاط وحيوية وهي من 

جعلنا نحب مادة �لعلوم �لعامة، لأنها تعر�شها لنا باأ�شاليب �شائقة 

طيبة  �لمنظر،  �شهية  وجبة  �لتعليمية  �لمادة  من  جاعلة  مب�شطة 

�لمذ�ق، غنية بالعنا�شر �لغذ�ئية �لتي يحتاجها �لج�شم و�لالزمة 

لبناء ج�شم وعقل �شليمين، فهي بحق ودون منازع مثال لالأم �لروؤوم 

و�ل�شديقة �لوفية �لمخل�شة، فلها منا كل �لمحبة و�لتقدير.

المدر�شة: عبين �لثانوية �ل�شاملة للبنات / مديرية عجلون

الفئــــــة: �لثانية

المركز: �لثاني 

ال�شهادة العلمية: دبلوم كلية مجتمع تخ�ش�س علوم عامة 

عدد �شنوات الخبرة في التدري�س: 21 �شنة

عدد ن�شاب الح�ش�س: 18 ح�شة

أمل محمد سالم المومني

أضافت لي 
الجائزة 

االطالع على 
تميز اآلخرين 
وإبداعهم 
ودفعتني 

إلى المزيد من 
البحث والجد 

واالجتهاد
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�لحفاظ  في  خاللها  من  �أ�شهم  �شامية  ر�شالة  مهنتي  �أعّد  ج1( 

على مكانة �لأردن في م�شاف �لدول �لمتقدمة، فقد غد� �لتعليم 

�أكون  �أن  �أردننا �لحبيب، و�شرف عظيم لي  �ل�شتثمار �لأمثل في 

و��شحة  ب�شمة  و�شلوكاتي  كلماتي  تترك  حيث  ر�شالة،  �شاحبة 

قادة  �لتغيير  فر�شان  �شنع  خالل  من  �لإن�شانية  �لح�شارة  في 

ر�نيا  �لملكة  لجائزة جاللة  كان  ولقد  �لطلبة،  �أبنائنا  �لم�شتقبل 

�لعبد�هلل طيب �لأثر في نف�شي لال�شتمر�ر في هذه �لمهنة.

�أن  للتميز حدود« فكما و�شحت جاللتها  »لي�س  ج2( 

�أن  بعد  عاديا  �إنجاز�  ي�شبح  تميزً�  �ليوم  نعده  ما 

�لبحث  منا  يتطلب  �لذي  �لأمر  �لآخرون،  يبلغه 

عن كل جديد. وقد كان هذ� ما حر�شت عليه في 

مهنتي منذ �ل�شنة �لأولى، فقد و�شعت ن�شب عيني 

�أهد�فا تعليمية وقيمية �شعيت لتحقيقها، لم �أغفل 

دورة تدريبية تخ�س �للغة �لإنجليزية، فقد �شاركت 

�ل�شفارة  مع  بالتعاون  �آخرها  وكان  جميعها  في 

�لن�شيب  �لتعليم  لتكنولوجيا  كان  �لأمريكية.ولقد 

�لأكبر، فقد حر�شت على �جتياز دورة ICDL ودورة 

وبو�شفي  مدربة.  �أ�شبحت  �أن  �إلى  متقدمة،  �إنتل 

قيمة  من  عزز  لليون�شكو  �لمنت�شبة  �لمد�ر�س  �شبكة  في  من�شقة 

�لأدو�ر �لقيادية �لتي تمنحها بر�مج �لتو�أمة و�ل�شد�قة �لمدر�شية 

للطلبة، وكذلك م�شاركتي في �لور�س �لتدريبية و�لموؤتمر�ت �لدولية 

مثل �لموؤتمر �لإقليمي-�أبو ظبي. �أما ما �أعده �لإنجاز �لأهم فهو 

مختبر �للغة �لإنجليزية –�لم�شروع �لذي تحول �إلى تجربة ر�ئدة 

في مجال تدري�س مهارة �ل�شتماع ف�شال عن �لم�شروع �لثاني من 

�شندوق �لتجديد�ت �لتربوية )مختبر �لروبوت( �لذي �أو�شلنا �إلى 

م�شابقة )�لفير�شت ليجو( حيث �لفرحة �لتي �رت�شمت في عيون 

طالباتي عند ��شتالمنا جائزة روح �لفريق، وهي فرحة �أعجز عن 

و�شفها.

ج3( �إن طريق �لنجاح بالن�شبة لي لم يكن ذ�ك �لطريق �لمعبد 

�لمعوقات  �أهم  ومن  �لم�شالك،  وعر  طريقا  كان  بل  �ل�شوي، 

مع  م�شتمر  �شباق  في  كنت  فقد  �لزمن  عن�شر  و�جهتني  �لتي 

�لزمن، �أعباء كثيرة تحملُتها وفي كل مرة يد�همني �لوقت، لكن 

تركية  بالمديرة  ممثلة  �لمدر�شة  فاإد�رة  و�لحمد�هلل 

ب�شاب�شة كان لها �لجهد �لأكبر في تذليل �ل�شعوبات 

حيث كانت في جميع خطو�ت تنفيذ �لم�شروعات �أو 

�شاركتنا  وي�شجع، فقد  �لم�شابقات خير من يدعم 

دوما في دو�م يوم �ل�شبت نحن و�لطالبات موؤكدة 

�أن لكل مجتهد ن�شيبًا.

بعد  لزمالئي  �أقدمها  �لتي  �لن�شائح  ومن  ج4( 

خو�شي هذه �لتجربة �لر�ئعة:

 �أن�شح جميع �لزمالء كوني �أعمل مدققة وممثلة 

لنظام �لجودة )�لأيزو( بال�شعار �لقائل )وثق كل ما 

�أعمالك  جميع  �إلى  �لو�شول  لي�شهل  وثقت(  ما  و�عمل  تعمل 

بي�شر و�شهولة.

�أو  طلبة  من  �لآخرين  على  وتجربتك  بعلمك  �أبد�  تبخل  ل   

عاملين.

�لمجتمع  وبين  بينك  دوما  مو�شولة  �لمودة  ج�شور  فلتكن   

�لمحلي ب�شر�ئحه وموؤ�ش�شاته كافة.

�لعمل �لتطوعي و�لتعاوني بذور ل �أز�ل �أجني قطافها و�أزرعها   

المدر�شة: بنات �لرمثا �لثانوية للبنات / مديرية لو�ء �لرمثا

الفئــــــة: �لثانية

المركز: �لثاني 

ال�شهادة العلمية: بكالوريو�س لغة �إنجليزية تطبيقية لالأغر��س �لخا�شة

عدد �شنوات الخبرة في التدري�س: 6 �شنو�ت

عدد ن�شاب الح�ش�س: 14 ح�شة

ديانا نعيم سليم حداد

غدا التعليم 
االستثمار األمثل 

في أردننا 
الحبيب وشرف 
عظيم لي أن 
أكون صاحبة 

رسالة
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في نفو�س بناتي �لطالبات �شو�ء في �لمق�شف �لمدر�شي �أم 

�أن تخو�س  من خالل جائزة �لأمير �لح�شن، فكم هو جميل 

�لتجربة.

في  قاتل  �شم  و�لأنانية  �لنجاح،  �أ�شا�س  �لفريق  بروح  �لعمل   

�لمجتمع �لتربوي.

قف وقفة �شادقة مع نف�شك و�لآخرين حيث ل مجال لتزييف   

�لحقائق.

�حر�س على �لتنمية �لمهنية �لم�شتد�مة.  

ليكن �لتخطيط و�لتقييم متو�زيين في عملك.  

�للقب  هذ�  على  �لح�شول  بعد  لتحقيقه  �شعيت  ما  �أول  �إن  ج5( 

تقرير  في  وردت  �لتي  �لنقاط  تح�شين  على  �لعمل  هو  �لم�شرف 

�إبد�عي  عمل  ولكل  جديد  لكل  و�أ�شعى  بي،  �لخا�س  �لمقيمين 

و�لمجتمع  �لطلبة  يخدم  �أن  �شاأنه  من  جديد  تدري�س  �أ�شلوب  �أو 

من  للمدر�شة  �لتحتية  �لبنية  تح�شين  في  حاليا  و�أ�شهم  �لمحلي 

تعلم  م�شار�ت  وت�شميم  �لمحلي،  �لمجتمع  موؤ�ش�شات  خالل 

�لمدر�شية  �لتو�أمة  رو�بط  بر�مج  وتعزيز  جديدة،  تكنولوجية 

�لمحلية و�لدولية.

ج6( وتقول مديرة �لمدر�شة تركية ب�شاب�شة:

لقد كانت ديانا حد�د مثال �لبنة �لوفية و�لمعلمة �لمخل�شة �لتي 

لم تتو�َن يوما عن خدمة �لمدر�شة وتحمل �أق�شى �شغوطات �لعمل، 

و�لمجتمعية  �لوظيفية  �لمميزة وعالقاتها  �شولوكاتها  لقد خلقت 

�لطيبة �أنموذجا يحتذى به بين زميالتها �لمعلمات حتى بت �أرى 

�لمبادرة  فهي  وخارجها.  �لمدر�شة  �أ�شو�ر  د�خل  �لكبير  تاأثيرها 

و�لقائدة �شاحبة �لفكر �لمبدع و�لعمل �لموثق لقد �شطرت بعملها 

هذ� في نف�س كل منا �أعمق �لأثر من �لحب و�لعرفان لها.

* * * * *
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�شامية  ر�شالة  كونها  �لتدري�س  مهنة  في  ��شتمر�ري  ينبع  ج1( 

بكل  �لطالب  مع  �لتعامل  على  وتحر�س  �لب�شري  �لعقل  تخاطب 

�أمانة و�أ�شعر بال�شعادة عندما �أقدم معلومات مفيدة وجديدة تجعل 

�لطلبة قادرين على �لتفكير و�لتعبير عن �أر�ئهم وتنعك�س �إيجابيًا 

�لمعلومات  عن  كالبحث  متعددة  مهار�ت  وتك�شبه  �لطالب  على 

وت�شميم �لأن�شطة و�إعد�د �لدرو�س و�لتقويم �لذ�تي.

ج2( يكمن تميزي في:

و��شتخد�م  �لتعليم  تفريد  على  �لعمل   

�لإ�شتر�تجيات �لحديثة في �لتدري�س و�لتقويم.

�لخا�شة  �لحتياجات  ذوي  للطلبة  م�شاعدتي   

وتعزيزهم  بهم  خا�شة  �أن�شطة  باإعد�د 

�لم�شتمر.

حو�شبة منهاج �ل�شف �لثامن وكذلك حو�شبة   

و�لعمل  �لمختلفة  لل�شفوف  �لدرو�س  كثير من 

�ل�شجالت  جميع  وحو�شبة  �لم�شروعات  في 

�لمدر�شية.

�لتعزيز �لمادي و�للفظي للطلبة.  

و�لمجتمع  �لأمور  �أولياء  مع  �لكبير  �لتعاون   

للعملية  �أ�شا�شي  ر�فد  لأنهما  �لمتعددة،  بموؤ�ش�شاته  �لمحلي 

�لتعليمية.

و�لقر�ءة  �لمختلفة  �لدور�ت  خالل  من  مهنيًا  نف�شي  تنمية   

وح�شولي على دبلوم تكنولوجيا �لمعلومات و�طالعي على ما 

ي�شتجد من �أعمال تزيد معرفتي وخبر�تي.

�لعالقة �لطيبة مع �لإد�رة و�لزميالت و�لطلبة ب�شكل عام.  

تعزيز �لثقة لدى طلبتي وتنمية �لإبد�ع و�لبتكار لديهم.  

مهنتي،  تجاه  �شميري  علّي  يمليه  ما  و�أعمل  �ل�شف  �أدخل  ج3( 

�أن طالبة كانت  ومن �لق�ش�س �لتي حدثت معي ولفتت �نتباهي 

ل ت�شارك، وكانت منطوية على نف�شها، فقمت با�شتدعاء و�لدتها 

في  يوؤثر  �ل�شوتية  �لأوتار  في  مر�ٍس  من  تعاني  �أنها  فاأخبرتني 

فاأعددت  ثقتها  و�كت�شبت  منها  فتقربت  و�شخ�شيتها،  در��شتها 

لها خطة عالجية من خالل �إ�شر�كها في �لعمل �لجماعي و�إعد�د 

�أن�شطة خا�شة بها وعر�شها على �لدكتور �أحمد �لغرير من جامعة 

ب�شكل جيد، وهذ�  تتح�شن  �لآن  �لنطق، وهي  لمتابعتها في  موؤتة 

من ف�شل �هلل.

ج4( ن�شائح �أقدمها للزمالء و�لزميالت هي:

 �لتوثيق لكل عمل يقومون به.

 �ل�شدق و�لمو�شوعية عند كتابة �لمعايير.

 ��شتخد�م �لأ�شاليب �لحديثة في �لتدري�س و�لتنوع 

�أم �لتقويم  في �لإ�شتر�تيجيات �شو�ء في �لتدري�س 

لجعل �لعمل �أكثر متعة.

�لأمور  �أولياء  مع  كبير  ب�شكل  �لعالقات  توثيق   

كبير  ب�شكل  و�إ�شر�كهم  �لمحلي  �لمجتمع  وكذلك 

في �لعملية �لتعليمية.

وم�شاركتهم  منهم  و�لقتر�ب  �لطلبة  مع  �لطيبة  �لعالقة   

�أحا�شي�شهم وم�شاعرهم وتقديم �لعون لهم.

عن�شر  يزيد  فعال  ب�شكل  �لتكنولوجيا  �أدو�ت  ��شتخد�م   

�لت�شويق لدى �لطالب. 

�لتطوير �لمهني �لد�ئم ومتابعة �لم�شتجد�ت في �لتعليم.  

المدر�شة: �لحوية �لأ�شا�شية �لمختلطة / مديرية �لكرك

الفئــــــة: �لثانية

المركز: �لثالث 

ICTE ال�شهادة العلمية: بكالوريو�س �شريعة + دبلوم عاٍل

عدد �شنوات الخبرة في التدري�س: 10 �شنو�ت

عدد ن�شاب الح�ش�س: 18 ح�شة

آمنه محمد سالمة القطاونة

مساعدتي 
للطلبة ذوي 
االحتياجات 

الخاصة بإعداد 
أنشطة خاصة 

بهم وتعزيزهم 
المستمر
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ج5( بعد فوزي بلقب �لمعلم �لمتميز و�لحمد هلل �شاأعمل على ما 

ياأتي:

متابعة �لدر��شات �لعليا �إذ� �تيحت لي �لفر�شة.  

�لمحافظة  م�شتوى  على  م�شابقات  في  طلبتي  �إ�شر�ك   

و�لمملكة.

�إعد�د �أدو�ت تقييم خا�شة بالمبدعين.  

��شتخد�م �أ�شلوب �ل�شتق�شاء وحل �لم�شكالت ب�شكل كبير.  

ج6( ولزميلتي حنان �لجبوري ر�أي في تميزي:

�إن �لمعلمة �آمنة معلمة تج�شد كل معاني �لأمومة و�لإن�شانية. 

* * * * *
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ج1( من �لأمور �لتي ترّغبني في �ل�شتمر�ر في مهنة �لتدري�س:

حبي لهذه �لمهنة منذ �شغري.  

تو�شيل ر�شالتي �لمهنية �ل�شامية ون�شرها بكل معانيها لإعد�د   

جيل يتم�شك بالقيم �لدينية ويطبقها، ومنتٍم ومحب لوطنه.

حب �لطلبة لي وللمو�د �لتي �أدر�شها.  

ج2( يكمن تميزي في �إجر�ء�ت محددة خا�شة بي، منها:

و�لإخال�س  �لعطاء  في  ومميزة  م�شرقة  طيبة  ب�شمة  ترك   

وطلبتي  وزميالتي  مديرتي  نف�س  في  و�لتعامل 

و�أولياء �لأمور.

و�لإنترنت لإعد�د ح�ش�س  �لحا�شوب  توظيف   

محو�شبة وتحميل بع�س �ل�شور و�لمو�شوعات 

�لعلمية.

وحد�ئق  للمدر�شة  �لمحيطة  �لبيئة  ��شتثمار   

�لجير�ن لتحفيز �لطالب و��شتثارة فكره ل�شرح 

بع�س �لح�ش�س مثل )�لنباتات(.

��شتخد�م �لخيال ولعب �لأدو�ر لتمثيل كو�كب   

�لمجموعة �ل�شم�شية.

مو�د  من  تتكون  هادفة  تعليمية  و�شائل  �إعد�د   

ب�شيطة من �لبيئة �لمحيطة مع تفعيل �لحا�شوب 

في كتابة �لمعلومات عليها.

�لتعليمية من خالل تزويد  �أولياء �لأمور في �لعملية  �إ�شر�ك   

بع�س  و�إعد�د  �لندو�ت  وتقديم  �لمو�د،  ببع�س  �لمدر�شة 

�لح�ش�س �لمحو�شبة و�لبرمجيات.

و�إح�شار  لمدر�شتي  مجاورة  مدر�شة  مع  با�شتمر�ر  تعاوني   

جميع مو�د �لتجارب و�أدو�تها �لو�ردة في كتاب �لعلوم.

�إثارة د�فعية �لطلبة وتح�شين م�شتوى �أد�ئهم بتقديم �لجو�ئز   

و�شهاد�ت �لتقدير لهم.

ج3( لكل مهنة معوقاتها، ومن �أهم �لمعوقات �لتي و�جهتني في 

�لمختلطة(  �لأ�شا�شية  مدر�شة)�لعزيزية  في  �أدّر�س  �أنني  مهنتي 

مدر�شة متو��شعة جد� وفقيرة في مو�ردها ل يتجاوز عدد طلبتها 

�أّن  �لمعوقات  �لأربعين طالبا فهي ذ�ت دخل محدود جد�، ومن 

غرفة �لمديرة م�شتركة مع �لمعلمات �أي�شا وتحتوي على حا�شوبين، 

وتخلو  ناطقة،  محو�شبة  لح�ش�س  ي�شلح  �أحدهما 

�لمدر�شة من مختبر علوم �أو حا�شوب، لذلك قمت 

بما ياأتي:

 �إح�شار م�شتلزماتي و�أدو�تي جميعها من مختبر 

مدر�شة مجاورة. 

 تفعيل مكتبتي �لعربية.

للمدر�شة من حد�ئق،  �لمحيطة  �لبيئة  ��شتثمار   

وغيرها.

 �لإفادة من �أولياء �لأمور.

لالإفادة  وزميالتي  لزمالئي  �أقدمها  ن�شائح  ج4( 

من تجربتي �لخا�شة في �لجائزة:

�ل�شدق في �لتعبير و�لكتابة عن نف�شك.  

يبذل  �لمتميز  فالمعلم  مدر�شتك،  مع  �لتعامل  في  �لو�قعية   

و�لب�شرية ح�شب  �لمادية  �لمو�رد  ��شتثمار  في  �أق�شى جهده 

�إمكانات مدر�شته.

كل  لأن  �لمعلمين  من  بغيرك  و�إنجاز�تك  نف�شك  تقارن  ل   

مدر�شة لها خ�شو�شية في طلبتها وبنائها و�إمكاناتها.

المدر�شة: �لعزيزية �لأ�شا�شية �لمختلطة / مديرية �لكرك

الفئــــــة: �لثانية

المركز: �لثالث 

 ICTE ال�شهادة العلمية: بكالوريو�س معلم مجال علوم + دبلوم عاٍل

عدد �شنوات الخبرة في التدري�س: 13 �شنة

عدد ن�شاب الح�ش�س: 19 ح�شة

سحر فايز علي "السيد العلقماوي"

ال تقارن نفسك 
وإنجازاتك 

بغيرك من 
المعلمين ألن 

كل مدرسة لها 
خصوصية في 
طلبتها وبنائها 

وإمكاناتها
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ل تْياأَ�س �أوُتحبط �إذ� لم تتاأهل للزيارة �لميد�نية ففي �لإعادة   

�إفادة، بل �بحث عن نقاط �شعفك وعالجها وطّورها و�شتنجح 

في �لمر�ت �لقادمة �إن �شاء �هلل.

بعد  عملي  في  تطويرها  على  �شاأعمل  �لتي  �لأمور  ومن  ج5( 

ح�شولي على لقب "�لمعلم �لمتميز":

ر�نيا  �لملكة  جائزة  مكتب  تطّور�ت  با�شتمر�رمع  �لتو��شل   

�لعبد �هلل للتميز �لتربوي وبر�مجها لتبادل �لخبر�ت و�لتنمية 

�لمهنية.

توظيف �لإنترنت و�لحا�شوب ب�شكل �أكبر في �لعملية �لتعليمية   

�لتعلمية.

�لأمور  و�أولياء  �لطلبة  طريق  عن  �لجائزة  ن�شر  على  �لعمل   

و�لمجتمع �لمحلي.

�لتفكير با�شتمر�رلكت�شاف �إ�شتر�تيجيات وطر�ئق جديدة في   

�لتعليم للمحافظة على م�شتوى �للقب �لجميل و�لر�ئع �لذي 

م�شيرتي  في  �لمميز  وعطائي  جهدي  نتيجة  عليه  ح�شلت 

�لتعليمية؛ لأكون د�ئما عند ح�شن ظن �لجميع �إن �شاء �هلل.

ج6( ويقول �لطالب ب�شار �لمد�دحة من �ل�شف �لر�بع مبديا ر�أيه 

جر�س  رّن  �لمبارك  رم�شان  �شهر  �أيام  �أحد  في  �إنه  معلمته:  في 

تبّلغني  �ل�شيد(  )�شحر  �لغالية  معلمتي  �شوت  ف�شمعت  �لهاتف 

باأنها تنتظرني في �ل�شيارة خارج بيت جدي وجدتي �للذين �أ�شكن 

�أجل  من  بيتها  �إلى  لت�شطحبني  و�لدي(  وفاة  )ب�شبب  عندهما 

ت�شجيل �شوتي في در�س محو�شب لمادة �لعلوم فر�فقتها وبناتها 

وزوجها �إلى منزلها �لذي يبعد عن بيتنا 5كم، كنت م�شرور� كثير� 

قبل  من  �أكثر  �أحبها  جعلني  هذ�  بناتها،  مع  و�للعب  زيارتها  في 

وتمنيت نجاحها في �لجائزة، و�شعرت �أّن بناتها )نور وندى و�آية( 

لنا  تدر�شها  �لتي  �لمو�د  و�أحب  منها  قريب  �أنني  �أ�شعر  �أخو�تي، 

و�أتمنى �أن تبقى معلمتي مدى �لحياة لأنني �أحبها كثير�.. 

* * * * *
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باأن  �إيماني  �لتدري�س  مهنة  في  �أ�شتمر  تجعلني  �لتي  �لأمور  ج1( 

ب�شيدنا  نقتدي  �أن  فخرً�  ويكفينا  ومقد�شة  �شامية  �لمهنة  هذه 

محمد �شلى �هلل عليه و�شلم معلمنا ونبينا �لأول ومخرج �لعالمين 

جيل  لإعد�د  و�شيلة  بالتعليم  نوؤمن  و�أن  �لنور،  �إلى  �لظلمات  من 

م�شلح  و�لإيمان  �لعلم  ر�شالة  حمل  على  قادر  تعالى  باهلل  موؤمن 

�لحقيقية  �ل�شورة  �إبر�ز  على  قادر  �ل�شمحة  �لإ�شالم  بتعاليم 

لالإ�شالم و�لم�شلمين.

ج2( يكمن تميزي باتباعي �لإجر�ء�ت �لآتية:

و�لجد،  و�لمثابرة  و�لنظام،  بالعمل  �للتز�م 

ومو�كبة �لم�شتجد�ت �لعلمية، و�لتخطيط �لم�شبق 

خالل  من  �لمهنية  و�لتنمية  به،  �أقوم  عمل  لأي 

�لعمل  وور�س  و�لندو�ت  �لدور�ت  بجميع  �للتحاق 

بحو�شبة  وذلك  �لتعليم  في  �لتكنولوجيا  وتوظيف 

جميع �أعمالي وجميع �أعمال �لمدر�شة.

للمدر�شة  �لتطويرية  �لخطط  و�شع  في  و�لم�شاركة 

�لمد�ر�س،  �أد�ء  تطوير  م�شروع  �شمن  و�لعمل 

و�لقيام باأعمال �إبد�عية منهجية ولمنهجية، وعمل 

ومحا�شر�ت،  عمل  وور�س  للطالبات  م�شروعات 

و�لقيام بعمل �أبحاث �إجر�ئية خا�شة بالمادة، و�لتنويع 

في �إ�شتر�تيجيات �لتدري�س �لحديثة و�بتكار �أ�شاليب جديدة مثل 

�لمحلي  �لمجتمع  مع  �لتو��شل  على  و�لحر�س  و�لألعاب،  �لتمثيل 

من خالل �لقيام باأعمال تطوعية مثل: محو �لأمية و�لم�شاركة في 

موؤ�ش�شات تطوعية لخدمة �لمجتمع �لمحلي وم�شروعات �لتبرعات 

�لخيرية لالأيتام و�لفقر�ء، و�إغناء �لمنهاج �لمقرر بربط �لمعرفة 

في  �لم�شكالت  وحل  �لناقد  �لتفكير  مهار�ت  وتفعيل  بالحياة، 

�لمدر�شية  �لأن�شطة  جميع  في  و�لم�شاركة  �ل�شفية،  �لح�شة 

و�لم�شاركة في جميع �لم�شابقات على م�شتوى �لإقليم و�لح�شول 

على �لمر�كز �لأولى و��شتثمار خبر�ت �لزميالت و�أولياء �لأمور في 

�لتدري�س، وتفريد �لتعليم ومر�عاة �لفروق �لفردية بين �لطالبات 

و�إبر�ز ما لديهن من مو�هب.

�لو�شطى  �لبادية  منطقة  �شمن  عملي  هي  �لمعوقات  �أبرز  ج3( 

قليلة  نائية  منطقة  وهي  �لح�شا�س  طور  مدر�شة  في  وتحديدً� 

�شعف  ووجود  و�لمحفز�ت،  و�لإمكانات  �لمو�رد 

�لجيد  �لتاأ�شي�س  �لطلبة مبني على عدم  عام لدى 

لديهم،  �لأ�شا�شية  و�لمهار�ت  و�لقيم  للمفاهيم 

بالبيئة  بال�شتعانة  عليها  �لتغلب  ��شتطعت  ولكنني 

�لو�شائل  و�شنع  �لأولية  �لمو�رد  تفعيل  في  نف�شها 

�لمفاهيم  وتر�شيخ  �لمهار�ت  وتنمية  �لتعليمية 

و�لقيم لدى �لطالبات. 

ج4( �أن�شح جميع زمالئي وزميالتي بالأخذ بعين 

مادية،  فكرة  لي�شت  �لجائزة  فكرة  �أن  �لعتبار 

و�إنما هي فكرة نبيلة و�شامية ولها �أهد�فها �لثقافية 

و�لفكرية و�لوطنية.

فيها  لما  �لجائزة  �إلى  و�لتقدم  �لم�شاركة  على  �لجميع  و�أ�شجع 

على  �لطالع  ومجرد  �لإنجاز�ت،  و�إح�شاء  �لذ�ت  مر�جعة  من 

للمعلم  �لفو�ئد  من  �لكثير  فيه  عنها  و�لإجابة  وتحليلها  �لمعايير 

بحيث تحفزه على تح�شين �أ�شاليبه وتطويرها و�ل�شتخد�م �لأمثل 

لها، وتدفعه �إلى �لبذل و�لعطاء، و�لفوز بالجائزة ل يعني �لقيام 

على  �لح�شول  معلم  كل  ي�شتطيع  و�إنما  �شعبة  �أو  خيالية  باأعمال 

المدر�شة: طور �لح�شا�س �لأ�شا�شية �لمختلطة / مديرية �لبادية �لو�شطى

الفئــــــة: �لثانية

المركز: �لثالث 

ال�شهادة العلمية: بكالوريو�س �شريعة

عدد �شنوات الخبرة في التدري�س: 7 �شنو�ت

عدد ن�شاب الح�ش�س: 24 ح�شة
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ومو�جهة  و�لنتماء  و�لعطاء  �لعمل  حب  لديه  تو�فر  �إذ�  �لجائزة 

�ل�شعوبات و�لتحديات.

ما  عليه  �شاأحافظ  �لمتميز  �لمعلم  لقب  على  ح�شولي  بعد  ج5( 

��شتطعت- �إن �شاء �هلل تعالى- و�أتابع مر�جعة �لذ�ت وتقييم �لعمل 

�لم�شتجد�ت  �أبرز  و�أو�كب  �لقوة و�ل�شعف لدي  و�أقف على نقاط 

�أكاديميًا  نف�شي  وتنمية  – �لتعلمية،  �لتعليمية  بالعملية  �لخا�شة 

ومهنيًا.

ج6( وللطالبات )مي وورود وفد�ء وق�شمة ومجد ووجود �لكعابنة( 

�أن  ت�شتحق  �لمر�عبة  عبير  �لمعلمة  �إن  معلمتهن:  تميز  في  ر�أي 

من  باأكثر  تقوم  فهي  �لكلمة  معنى  بكل  متميزة«  »معلمة  تو�شف 

جميع  تحل  �جتماعية  و�أخ�شائية  ومر�شدة  معلمة  فهي  وظيفة، 

م�شكالتنا وهي �لتي تر�شم �لب�شمة على �شفاهنا، وهي مميزة عن 

�أ�شاليب جديدة  و��شتخد�م  �لتدري�س  في طر�ئق  �لمعلمات  باقي 

حتى  �لم�شابقات  في  �لم�شاركة  على  ت�شجعنا  �لتي  وهي  فيه، 

�لمديرية، وتقوم  �لأولى على م�شتوى  �لمر�كز  ح�شلنا فيها على 

�لمحلي  �لمجتمع  خدمة  وفي  �لتطوعية  �لأعمال  في  باإ�شر�كنا 

وتقوم بتن�شئة جيل و�ٍع وموؤمن باهلل تعالى وهي ت�شتحق �لجائزة 

بجد�رة، فلها منا كل �لتقدير و�لحب و�لحتر�م.

* * * * *
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في  �لجاد  �لتفكير  من  �لتدري�س  مهنة  في  ��شتمر�ري  ينبع  ج1( 

م�شتقبل �لأمة ككل �نطالقا من قول �لر�شول �شلى �هلل عليه و�شلم 

"�إن �هلل يحّب �إذ� عمل �أحدكم عماًل �أن يتقنه" و�لإيمان �ل�شادق 
ب�شرف �لمهنة و�لعمل �لتربوي وباأهميته في بناء �لمجتمع �لأردني 

في  وركن  ز�وية  فكل  لطالباتي،  وحبي  وتعلقي  �لم�شلم  �لعربي 

�لمدر�شة يحمل ذكريات جميلة ولحظات تعلم مفيدة، فاأنا �أجد 

كل �لمتعة و�لر�حة �لنف�شية في تحويل مادة �لريا�شيات من مادة 

جافة �إلى عملية لعب وبحث وتطبيق و��شتق�شاء.

ج2( �إن تميزي في �أد�ء ر�شالتي يتمثل في:

وز�رة  و�أهد�ف  وقيم  وفل�شفة  لروؤية  �إدر�كي   

�لتربية و�لتعليم ودور كل من �لمعلم و�لمتعلم 

و�للتز�م  ومعا�شر  حديث  منظور  من 

باأخالقيات هذه �لمهنة.

بيئة  وتوفير  �لتعليم  لعملية  �لأمثل  �لتخطيط   

باأدو�ر  �لقيام  من  �لطالبات  تمكن  غنية 

قيادية. 

وت�شجيع  و�لتو��شل،  �لت�شال  مهار�ت  تنمية   

�لتفكير �لناقد وتنمية مهار�ت حل �لم�شكالت 

ومر�عاة �لفروق �لفرديه ودعم �ل�شلوكات �لإيجابية 

وتطوير مهار�ت وقدر�ت �لطالبات �لتح�شيلية.

مع  بالتعاون  بالتعليم  �لمعلومات  تكنولوجيا  توظيف   

�لطالبات.

نجاح  ق�ش�س  على  و�لطالع  �لتربوية  �لم�شتجد�ت  متابعة   

�لآخرين و�لإفادة من خبر�تهم. 

تعليم  عملية  في  وخبر�تهم  �لأمور  �أولياء  طاقات  ��شتثمار   

بناتهم وتقدير جهودهم و�لإفادة من مالحظاتهم و�لتعاون 

معهم في خدمة �لمجتمع �لمحلي. 

م�شتوى  ترفع  منهجية  ل  �أن�شطة  في  �لطالبات  �إ�شر�ك   

و�لعربية  و�لوطنية  �لجتماعية  بالق�شايا  و�إدر�كهن  وعيهن 

و�لعالمية.

�لحياة  هذه  في  �شيئًا  ي�شف  لم  �إذ�  قيل:  كما  �لإن�شان  لأن  ج3( 

ولكن  و�لمعوقات،  �ل�شعوبات  فاإنه عبٌء عليها... من هنا كانت 

�لجادة  و�لعزيمة  �لقوية  وبالإر�دة  �هلل  على  بالتوكل 

و�لنف�س �ل�شادقة يمكنني �لتقليل و�لتغلب على هذه 

�لتميز  �إلى  يقود  �ل�شعوبات وجعلها ج�شر� وممر� 

بعيدة  منطقة  في  تقع  مدر�شتي  فكون  و�لنجاح، 

ن�شبيا عن �لم�شاكن وطرق �لمو��شالت و�لخدمات 

فئة عمرية  و�أدر�س  �أبناء  ل�شتة  �أما  وكوني  �لعامة، 

�لمدر�شة  في  �لوحيدة  �لريا�شيات  ومعلمة  حرجة 

لتطوير  و�شعيي  �لكبيرة،  �لمنزلية  و�لو�جبات 

�شتى  في  و�لخبرة  �لمعرفة  ور�ء  و�ل�شعي  نف�شي 

�لجتماعية  و�للتز�مات  و�لميادين،  �لمجالت 

بعون �هلل  تثنيني  ولن  تثنني  لم  وغيرها  و�لأ�شرية 

عن �لتميز.

هذه  لخو�س  و�لزميالت  �لزمالء  �إلى  �أقدمها  ن�شائح  ج4( 

�لتجربة:

�لتوكل على �هلل وخو�س هذه �لتجربة.  

و�لتعلم  �لبحث  على  وت�شجيعهم  وتقديرهم  �لطلبة  �حتر�م   

�لذ�تي.

المدر�شة: �شخرة �لأ�شا�شية للبنات / مديرية عجلون

الفئــــــة: �لثالثة

المركز: �لأول 

ال�شهادة العلمية: دبلوم كلية مجتمع تخ�ش�س ريا�شيات

عدد �شنوات الخبرة في التدري�س: 16�شنة

عدد ن�شاب الح�ش�س: 20 ح�شة

يمامة يوسف سليمان المومني

تشجيع 
التفكير الناقد 
وتنمية مهارات 
حل المشكالت 
ومراعاة الفروق 
الفرديه ودعم 

السلوكات
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بها  يقوم  �لتي  �لأعمال  بقيمة  و�ل�شتهانه  �لتقليل  عدم   

و�لحر�س على توثيقها في وقتها.

�لمعايير ب�شدق و�شفافية  �لإجابة عن  عبر عن نف�شك عند   

ولتتردد في طلب �لم�شورة من �لآخرين.

�لتربوية  �لم�شتجد�ت  ومتابعة  و�لفعال  �لم�شتمر  �لتخطيط   

�لتعليم  لإ�شتر�تيجيات  �لعملي  �لتطبيق  �إلى  و�لخروج 

و�لتقويم.

�لإد�رة  مع  �لفعال  و�لتعاون  �لتام  �لتو��شل  على  �لحر�س   

جديد  هو  ما  كل  عن  و�لبحث  �لمحلي  و�لمجتمع  و�لزمالء 

ومثٍر لعملية �لتعليم.

ج5( بعد ح�شولي على لقب �لمعلم �لمتميز �شاأعمل على:

عدم �لوقوف عند هذه �لنقطة بل �شاأكمل در��شتي �لجامعية   

و�لعليا.

تنظيم  حول  و�لتعليمية  �لتدريبية  �لدور�ت  من  عدد  ح�شور   

و�إد�رة تكنولوجيا �لمعلومات و�للغة �لإنجليزية وغيرها.

تفعيل دوري في �للجان �لمجتمعية و�لتطوعية و�ل�شبابية بما   

يخدم مهنتي ومجتمعي. 

ن�شر فكر وروؤية وفل�شفة �لجائزة للمعلمين من خالل �للقاء�ت   

و�لزيار�ت �لميد�نية. 

وخا�شة  للمعلمين  و�لعملية  �لعلمية  وخبرتي  معرفتي  نقل   

�لجدد منهم.

ج6( وتقول مديرة �لمدر�شة د. هيفاء طيفور: �أحتار ماذ� �أقول، 

ف�شعوري متد�خل بين �لعتز�ز و�لفتخار بالمعلمة �لقدوة وتلك 

تلك  ومن  وزميالتها،  بطالباتها  تربطها  �لتي  �لر�ئعة  �لعالقة 

ن�شبيا  و�ل�شعيفة  و�لهادئة  �لمهذبة  �لطالبة  �لمو�قف ق�شتها مع 

�ل�شف  �إلى  �لمدر�شة  �إلى  قدومها  عند  �لعلمي  تح�شيلها  في 

�أمرها،  ولي  مع  ذلك  وتابعت  �لمعلمة  ف�شاعدتها  �ل�شاد�س، 

و�أ�شركتها في �أن�شطة، و�أوكلت �إليها بع�س �لمهام �ل�شفية وغر�شت 

على  �شنو�ت  خم�س  مرور  وبعد  و�لإبد�عي،  �لقيادي  �لح�س  فيها 

مدر�شتنا،  من  �لطالبة  جت  تخرَّ لها  و�لمعلمة  �لمدر�شة  متابعة 

في مبحث  وخا�شة  تح�شيليا،  �لمتميزة  للطالبة  نموذجًا  فكانت 

�لريا�شيات، وكانت قوية �ل�شخ�شية عالية �لهمة.

* * * * *
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ج1( تعد مهنة �لتعليم ر�شالة رفيعة �ل�شاأن عالية �لمنزلة تحظى 

�لأمة  حا�شر  في  عظيم  تاأثير  من  لها  لما  �لجميع،  باهتمام 

م�شمونها  في  ورفعتها  �لمهنة  هذه  �شمو  ويتجلى  وم�شتقبلها. 

�لتربوية  ونتائجها  �لم�شلكي  م�شارها  يحدد  �لذي  �لأخالقي 

و�لتعليمية وعائدها على �لفرد و�لمجتمع و�لإن�شانية جمعاء، لذ� 

فاأنا �أفتخر بالنتماء �إليها و�أحر�س عليها، و�شوف �أكون مخل�شة 

في �لعمل و�شادقه مع نف�شي ومع �لنا�س، ولن �أق�شر في بذل �أي 

جهد لن�شر �لعلم وف�شائله. 

يجد  فلم  �لتعليم  عالم  في  �لإن�شان  �أبحر  ج2( 

�لم�شتقبل  �إلى  بها  يرتقي  معلم  كلمة  من  �أ�شمى 

�إذ�  �لمعلم؟  من  نحن  فاأين  �لأجيال  بها  وتنه�س 

نجما  �شمائه  في  �شيجد  عاليا  ر�أ�شه  �لإن�شان  رفع 

�شاطعا، و�إذ� �أنعم �لنظر �شيعرف �أن ذ�ك �ل�شطوع 

نابٌع من قلِب معلم يحلم د�ئمًا ب�شنع مبدع تفتخر 

ي�شل  ولكي  معلمة،  لأنني  لي  فهنيئا  �لأمم،  به 

�لإن�شان �إلى �لتميز لبد �أن يترك �أثرً� و��شحًا في 

حياته، ولبد �أن يعمل بجد حتى يثبت هذ� �لتميز، 

لأنه لي�س �شهاًل، ولكل مجتهٍد ن�شيب، فتميزي جاء 

من خالل:

�لحديثة  �لإ�شتر�تجيات  ��شتخد�م  تنوع   

بال�شجالت  و�لحتفاظ  و�لتقويم  للتدري�س 

�لمحلية  �لم�شابقات  في  �لم�شاركة  و�لملفات 

و�لدولية في مختلف �لمجالت.

تج�شيد دور �لتكنولوجيا في عملية �لتعليم على   

ب�شكل  عليها  و�لتركيز  �لمو�رد  قلة  �لرغم من 

كبير من خالل �لم�شروعات و�لمجالت و�لمطويات و�شجالت 

�لح�شور و�لغياب و�لتقويم وغيرها.

و�لمعلمات  �لمديرة  وبين  بيني  حميمة  عالقة  �إقامة   

و�لطالبات.

خالل  من  �لتعليمية  �لعملية  في  �لمحلي  �لمجتمع  م�شاركة   

�لمياه  وتلوث  �لحر�ري  �لحتبا�س  مثل  �لم�شروعات،  بع�س 

وم�شروع �قر�أ لالأمهات. 

غٍد  من  بد  فال  و�لأزمات  �لمحن  كثرت  مهما  ج3( 

فال  �لحل،  طريق  هي  لتكون  �أمل  و�شمعة  م�شرق 

يوجد عمل يخلو من �ل�شعوبات ولكْن �أيُّ �شعوبات 

و�جهتني  فلقد  �لعمل،  هذ�  عظمة  �أمام  تزول 

�شعوبات، �أهمها قلة �لمو�رد، ولكنني ��شتطعت �أن 

�أتغلب عليها من خالل عمل �لمج�شمات و�لتجارب 

�لفتر��شية و�لمو�قع �لإكترونية �لفتر��شية لعدم 

و�شول �لإنترنت �إلى �لمنطقة.

ج4( مهما كان �لليل د�م�شا و�لحياة كاملة �ل�شو�د 

يز�ل  فما  وحدب  �شوب  كل  من  مت�شعبًا  و�لخوف 

مع كل هذ� �لظالم نور يطل من بعيد مهما �شغر 

حجمه فهو ي�شتطيع �ختر�ق هذ� �لظالم �لد�م�س 

ليخفف عنك  و�لحنان  �لدفء  �إليك يحمل  لي�شل 

 عبء �لهموم و�لأحز�ن هل عرفت ذ�ك �لنور ؟؟؟

�إنه �أنت! نعم �إنه �أنت �أيها �لمعلم لذلك �أتقدم �إليك 

ببع�س �لن�شائح:

في  و�لإخال�س  وتعالى  �شبحانه  �هلل  مخافة   

المدر�شة: محي �لثانوية �ل�شاملة للبنات / مديرية لو�ء �لمز�ر �لجنوبي

الفئــــــة: �لثالثة

المركز: �لثاني 

ICTE ال�شهادة العلمية: بكالوري�س فيزياء + دبلوم عاٍل

عدد �شنوات الخبرة في التدري�س: 5 �شنو�ت

عدد ن�شاب الح�ش�س: 17 ح�شة

اعتماد جميل عبد الرحيم الجعافرة

أُنّوع في 
استخدام 

اإلستراتجيات 
الحديثة للتدريس 

والتقويم 
واالحتفاظ 
بالسجالت 
والملفات 

المشاركة في 
المسابقات 

المحلية والدولية 
في مختلف 

المجاالت
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�لعمل.

�لتوثيق �لم�شتمر لكل عمل تقوم به.  

�لتو��شل و�لتفاعل با�شتمر�ر مع �لمجتمع �لمحلي.  

تبادل �لخبر�ت مع �لفائزين �لآخرين.  

�لحر�س على �لتنمية �لمهنية با�شتمر�ر.  

"�لمعلم  لقب  على  ح�شولي  بعد  عملي  على  �شاأطوره  ما  ج5( 

�لمتميز":

زيادة �لتو��شل مع �لمجتمع �لمحلي ب�شكل كبير ومو�شع.  

�لتنمية �لمهنية و�لح�شول على �لدر��شات �لعليا )ماج�شتير   

ودكتور�ه(.

�لحقيقية  �لثروة  �لطلبة لأنهم هم  �أكبر على  ب�شكل  �لتركيز   

في  وم�شاعدتهم  حاجاتهم  تلبية  على  و�لعمل  �لوطن  لهذ� 

جميع �لنو�حي. 

�ل�شعي �إلى �لم�شاركة في بر�مج تو�أمة �لمد�ر�س.  

ج6( ولمديرة �لمدر�شة عزيزة �لمبي�شين ر�أي في تميز معلمتها 

�عتماد �لجعافرة فتقول:

�ل�شنو�ت  خالل  بها  قامت  �لتي  �لمميزة  جهودها  �أبارك  �إنني 

�إْذ �إنها تعمل بجد و�جتهاد ومثابرة وتعطي كل  �لخم�شة �لأخيرة 

جانب من جو�نب �لعمل حظه �لو�فر من �لعناية و�لهتمام، �إنني 

�أفتخر باإنجاز�تها مع طالبات �لثانوية �لعامة/�لفرع �لعلمي �إ�شافة 

�لإد�رة  مع  وتعاونها  و�لوطنية  و�لعلمية  �لدينية  �هتماماتها  �إلى 

و�لمر�شدة، فهي محور �لتغيير في �لمدر�شة، وهي �إحدى فر�شان 

�لتغيير �لذين تحدث عنهم جاللة �لملك عبد �هلل �لثاني.

* * * * *
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ر�شالة  وقد�شية  �لمجتمع،  بناء  في  �لمعلم  بدور  �إيماني  ج1( 

من  �أر�ه  وما  �لتعليم.  مهنة  في  �ل�شتمر�ر  �إلى  يدفعني  �لتعليم 

�لذي  بالم�شتقبل  و�لأمل  �لعلم  نحو  للطالبات  متعط�شة  نظر�ت 

�شيفتح م�شر�عيه لهن بدعم منا نحن �لمعلمين؛ لأجل هذ� �أدرك 

�أني من �شناع �لم�شتقبل، فاأعانني �هلل على حمل هذه �لم�شوؤولية 

و�أد�ئها على �أكمل وجه. 

 

َمْن  و�لتميز في  �لتفرد  تتمثل في بث روح  للتميز  روؤيتي  �إن  ج2( 

حولي، ومن هذ� �لمنظور فاأنا �أ�شعى في عملي �ليومي 

مجتمع  مع  عملي  خالل  من  �لروؤية،  هذه  لأحقق 

�لعمل من زميالت و�إد�رة، وعمل مع �لطالبات بما 

يكفل ��شتثمار �لطاقات وتوجيهها �لتوجيه �لأمثل، 

وهذ�  و�لتفكير،  �لتعبير  فر�شة  لطالباتي  فاأتيح 

و�لن�شر�ت  �لتقديمية  �لعرو�س  ت�شميم  في  يظهر 

�لتي ت�شممها �لطالبات، وتظهر فيها طريقتهن في 

�لمحلي  وللمجتمع  �لأ�شياء.  مع  و�لتعامل  �لتفكير 

�إ�شر�كي  لدي من خالل  �لعمل  �أجندة  م�شاحة في 

للمو�رد �لبيئية في �لموقف �ل�شفي �أو في �لأن�شطة 

ج�شور  تبني  �لتي  �لأن�شطة  ودعم  �لالمنهجية، 

�لتو��شل بين �لمجتمع و�لمدر�شة، فاأْن تكون متميزً� 

يعني �أن ت�شطاد �لفر�س �لتي تجعل بيئتك �أف�شل و�أكثر تفردً�.

 

لكنني  طويلة  ف�شولها  ق�شة  �لميد�ن  في  ق�ش�شي  ومن  ج3( 

�أحدنا  يحتاج  �أن  جدً�  �ل�شعب  من  كلمات  ببع�س  �ألخ�شها 

�لم�شاعدة، ول يجد من يمد يد �لعون له، وهذ� ما عانته �لطالبة 

فكان  لديها،  �لنطق  ل�شعوبة  �لتا�شع  �ل�شف  طالبات  من  �شهير 

�لعون  يد  مددت  حتى  بها،  يحيطان  و�لإحر�ج  و�لخوف  �لإهمال 

لها، ودربتها على �لمو�جهة و�لقر�ءة حتى باتت تحفظ �لق�شائد 

من  فكم  �لمحادثة،  ح�ش�س  في  �لطالبات  وتناق�س  �ل�شعرية، 

�لطلبة  ق�شة  ق�شتي  �شهير؟  وجدتها  كما  فر�شته  �شيجد  طالب 

�لذين يحتاجون للدعم و�ليد �لتي ت�شندهم وهم كثر في مد�ر�شنا، 

فهال فتحنا لهم �أبو�ب �لأمل. 

ج4( �لن�شائح كثيرة ولي�شت بال�شيء �لم�شتحيل، و�أولى �لن�شائح 

�لتي �أوجهها للزمالء �لثقة بما يفعلون و�لإيمان باأنهم 

ومد�ر�شهم،  مجتمعاتهم  في  يغيرو�  �أن  قادرون 

�لتربوية  �لعملية  م�شلحة  فيه  ما  لكل  بالمبادرة 

�ليومي،  عملهم  عن  و�لروتين  �لملل  روح  و�إبعاد 

و�لتنمية �لذ�تية لأنف�شهم وبكل �لو�شائل �لمتاحة، 

و�لتوثيق لكل �أعمالهم من خالل �ل�شجالت �لإد�رية 

باإن�شانية  و�لإيمان  بهم،  �لخا�شة  �ل�شخ�شية  �أو 

يقومون  ما  في  و�لتعاون  به،  يقومون  �لذي  �لدور 

�لنجاح  �لتعاون �شبيل  و�أن�شطة، لأن  �أعمال  به من 

و�لتاأثير في �لبيئة �لمحيطة بطريقة �إيجابية تجعل 

منهم �أ�شخا�شًا ناجحين.

نجاح  كل  بعد  �لتوقف  من  بد  فال  تعالى  هلل  �لكمال  لأن  ج5( 

�لنظر  من  لبد  �أنه  فاأرى  وتاأمل،  مر�جعة  وقفة  �لإن�شان  يحققه 

�لخطط  وو�شع  �ليومي  عملي  في  تمر  �لتي  �ل�شلبية  �لوقائع  �إلى 

�إن  و�شتكون  �لثانية  �لجامعية  �شهادتي  لنيل  �شاأ�شعى  لتفاديها، 

و�شاأعمل  �لمقد�شة،  �لمهنة  بهذه  عملي  في  لي  �لمعين  �هلل  �شاء 

على ن�شر فكر �لجائزة بين �لزمالء و�لزميالت و�أكون �لقدوة في 

المدر�شة: �لخن�شاء �لثانوية للبنات / مديرية لو�ء ق�شبة ماأدبا

الفئــــــة: �لثالثة

المركز: �لثاني 

ال�شهادة العلمية: بكالوريو�س �للغة �لعربية و�آد�بها

عدد �شنوات الخبرة في التدري�س: 9 �شنو�ت

عدد ن�شاب الح�ش�س: 19 ح�شة

ثروة حطاب سليمان الدعجة

أرى أنه البد 
من النظر 

إلى الوقائع 
السلبية التي 

تمر في 
عملي اليومي 
ووضع الخطط 

لتفاديها
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�لعمل و�لخلق حتى �أحافظ على هذ� �للقب �لآن وفيما بعد.

 

 ج6( �لطالبة �إيمان عودة رباح من �ل�شف �لثاني �لثانوي وكلمات 

فاقت  معلمة  بو�شف  يهمُّ  عندما  �لقلم  يرتجف  ثروة:  لمعلمتها 

بين م�شاغل حياتها  �لتميز، معلمة وفقت  وتعدت حدود  �لو�شف 

ت�شغي  معلمة  طالباتها،  جميع  نظر  في  فهي  �لنبيلة،  و�أهد�فها 

�لأيدي  وت�شفق  لهيبتها،  �لروؤو�س  وتطرق  لحديثها،  �لآذ�ن 

�أذهاننا، معلمة ترقى  لأعمالها و�إنجاز�تها، ر�شخت �شورتها في 

�إلى �أ�شمى �لذرى وت�شعى �إلى تحقيق كل ما هو خير لبالدها، فهَي 

ٌة �أن تو�شف باأعذب �لكلمات و�أرقها... و�شاأذكر دوما كلماتك  َحريَّ

في  و�شيبقى �شوتك  �أ�شعار  �أكتب من  بما  و�إيمانك  �لتي دعمتني 

ذ�كر�تي و�أنت ترددين "�أنت �شاعرة يا �إيمان".

* * * * *
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�أكون  �أن  �لعربية، فقررت  �للغة  و�أع�شق  �لتعليم  �أحب مهنة  ج1( 

معلمة لها عن رغبة مني و�إ�شر�ر �شديد منذ �أن كنت طالبة في 

�لمرحلة �لثانوية على �لرغم من �أنني خريجة �لفرع �لعلمي، وكان 

مهنة  ف�شلت  لكنني  �لتعليم،  غير  �آخر  منحًى  �أنحو  �أن  باإمكاني 

�لأنبياء و�لر�شل ومفتاح �لأجر و�لثو�ب؛ فالتعليم مهنة �جتماعية 

�لأقدرعلى  �لنفو�س، وهي  وتهذب  بالعقول  ترقى  وخدمة وطنية، 

�لثورة  ومبادئ  �لإ�شالمي  �لدين  على  �لمرتكز  �لإيجابي  �لتغيير 

�لعربية �لكبرى و�لد�شتور�لأردني. 

 

جعلني  �أن  ف�شله  و�أ�شكر  تعالى  �هلل  �أحمد  ج2( 

�لمتميزون  فالمعلمون  ومتميزة،  ناجحة  معلمة 

�لتميز  �أن  و�أعتقد  �لكون،  �شماء  في  تتالألأ  نجوم 

و�لعطاء،  بالبذل  يتاأتى من فر�غ ولكن  و�لنجاح ل 

ومن �لإجر�ء�ت �لتي �أ�شهمت في تميزي �لتخطيط 

�لإ�شتر�تيجيات  و��شتخد�م  للدرو�س،  �لجيد 

�لقت�شاد  وتبني  �لمنا�شبة،  و�لتقويمية  �لتدري�شية 

وم�شاركة  و�لمنهاج،  �لتكنولوجيا  ودمج  �لمعرفي، 

عن  �لتعليمية  �لم�شروعات  ت�شميم  في  �لطالبات 

و�حتر�م  بينهّن،  �لتعاوني  �لعمل  وتعزيز  بعد، 

�آد�ب  لتعليمهّن  لهّن؛  و�لإ�شغاء  �لطالبات  �آر�ء 

�لم�شاركة  على  وت�شجيعهنَّ  �لعلمية،  �لمجال�س 

�لمدر�شية،  و�لإذ�عة  و�لثقافية  و�لمرورية  �لبيئية  �لأن�شطة  في 

�لأكاديمي  م�شتو�ي  ورفع  �لتطور  لمو�كبة  �لم�شتمرة  ومحاولتي 

ومر�عاتي  �لعمل،  وور�س  �لتعليمية  بالدور�ت  و�لتحاقي  و�لمهني 

ومتابعة  لل�شعيفات،  �لتقوية  ح�ش�س  و�إعطاء  �لفردية،  للفروق 

تقدمهّن مع �لتعزيز �لم�شتمر، وبناء ج�شور �لثقة و�لتو��شل بيني 

زميالتي  مع  �لخبر�ت  وتبادل  وطالباتي،  �لمحلي  �لمجتمع  وبين 

ما  كل  في  �لم�شتجد�ت  ومو�كبة  و�لطالع  و�لقر�ءة  با�شتمر�ر، 

يتعلق بالعملية �لتربوية.

 

في  وبالتحديد  �شباح  ذ�ت  �أنه  معي  حدث  ما  �أجمل  من  ج3( 

�ل�شف  طالبات  �أعطي  كنت  وبينما  و�لن�شف،  �ل�شابعة  �ل�شاعة 

�لعا�شر ح�شة تقوية في قو�عد �لعربية فاإذ� بمدير �لتربية و�لتعليم 

لمديرية عين �لبا�شا عطوفة �لأ�شتاذ عي�شى �لمعايعة يدخل غرفة 

�ل�شف وحده، وبعد �أن �ألقى �لتحية �شاألني عن ��شمي، 

فاأخبرته  �لتوجيهي؟  طالبات  هوؤلء  هل  و�شاألني: 

ورقة  نناق�س  و�أننا  �لعا�شر  �ل�شف  طالبات  باأنهّن 

عمل للم�شادر، فاأعجب بي و�شكرني، ثم ذهب �إلى 

غرفة �لمديرة وكلفها ب�شكري. 

 

ج4( �أن�شح زمالئي �لمعلمين بما ياأتي: 

 ر�شح نف�شك لجائزة �لملكة ر�نيا �لعبد�هلل للتميز 

�لتربوي دون خوف �أو تردد، وثق بنف�شك وبقدر�تك 

�أول و�أخير�.

من  به  تقوم  ما  كل  توثيق  على  د�ئما  �حر�س   

�أن�شطة د�خل �لغرفة �ل�شفية وخارجها. 

 كن على يقين تام باأّن �لجائزة على درجة عالية 

من �لم�شد�قية و�ل�شفافية بدليل �أّن جميع من فازو� بها لي�س 

لهم و��شطة �إل �هلل �شبحانه وتعالى، و�أنا و�حدة منهم. 

�إ�شافيا  �لمعايير لتتطلب منك جهد�  �لإجابة عن  �أّن  �علم   

ما  �جعل  بل  �إلكترونية،  مو�قع  �أو  مر�جع  �إلى  �لرجوع  �أو 

تفعله في �لغرفة �ل�شفية هو مرجعك �لأ�شا�شي، و�كتب بلغة 

المدر�شة: �أم �لدنانير �لثانوية �لمختلطة / مديرية عين �لبا�شا

الفئــــــة: �لثالثة

المركز: �لثالث 

ال�شهادة العلمية: بكالوريو�س لغة عربية + دبلوم تاأهيل تربوي

عدد �شنوات الخبرة في التدري�س: 14 �شنة

عدد ن�شاب الح�ش�س: 23 ح�شة

تركية إبراهيم محمد النصيرات

اجعل 
إبداعاتك ضمن 

اإلمكانات 
الصفية المتاحة 
وصغها لوحة 
فنية هادفة 

وذلل الصعاب 
فهنا يكمن 

التميز
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ب�شيطة وو�قعية. 

و�شغها  �لمتاحة  �ل�شفية  �لإمكانات  �شمن  �إبد�عاتك  �جعل   

لوحة فنية هادفة، وذلل �ل�شعاب فهنا يكمن �لتميز.

متميز�  ي�شبح  �أن  �لإن�شان  على  �ل�شعب  من  يكون  قد  ج5( 

وتعزيزه؛  �لتميز  هذ�  على  �لمحافظة  هو  �شعوبة  �لأكثر  ولكن 

ولن  تعالى،  �هلل  باإذن  �لطليعة  في  �أكون  �أن  د�ئما  �شاأحاول  لذ� 

من  فوزي  و�شاأعزز  �لمتميزين،  ركب  عن  و�حدة  خطوة  �أتخلف 

في  بطالقة  �أتحدث  كي  �لإنجليزية  للغة  بدورة  �للتحاق  خالل 

�لنحو  في  �لعليا  در��شاتي  �شاأو��شل  كما  �لتعليمية،  �لموؤتمر�ت 

�لعربي وتكنولوجيا �لتعليم؛ لأترجم ما تعلمته �إلى و�قع فعلي في 

�لغرفة �ل�شفية و�لميد�ن. 

تركية  زميلتها  و��شفة  �لفيومي  �بت�شام  �لمعلمة  تقول  ج6( 

�لن�شير�ت: يعجبني في زميلتي تركية �لن�شير�ت ثقتها بنف�شها، 

ذلك  يظهر  حيث  �لإ�شالمي،  ودينها  ولغتها  بقوميتها  و�عتز�زها 

�ل�شباحي  �لطابور  في  ووقفتها  �لمميز  عطائها  خالل  من  جليا 

توجيهات  من  تقدمه  ما  ويعجبني  �لمدر�شية،  لالإذ�عة  م�شوؤولة 

مفيدة للطالبات تنم عن �ن�شباطها �لذ�تي و�لعتز�ز و�ل�شموخ من 

خالل عبارتها �لتي ترددها با�شتمر�ر )قفي وقفة عّز و�شموخ لرفع 

�لعلم(، وهي قدوة للطالبات و�لمعلمات من خالل ترديدها للن�شيد 

�لوطني معهّن، و�شلوكها و�لتز�مها باأخالقيات مهنة �لتعليم، �إنها 

متميزة في �شعيها �لدوؤوب نحو �لأف�شل، ت�شتغل كّل ثانية من وقتها 

يقبلون  ل  �لذين  للمعلمين  م�شرقة  �شورة  �إنها  �لطالبات،  لفائدة 

�أدنى من �لنجوم مكانا، ولير�شون �إل بالقمر جار�.

* * * * *
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�أود بد�يًة �أن �أتقدم بال�شكر �إلى جاللة �لملكة ر�نيا �لعبد�هلل �لتي 

وقفت ن�شير� للمعلم وبادرت باإطالق هذه �لجائزة �لتي تن�شفه.

ج1( �لأمور �لتي تجعلني ر�غبة في �ل�شتمر�ر في مهنة �لتدري�س 

�أنها مهنة مقد�شة، فهي مهنة �لأنبياء قبل بقية �لب�شر، ولها دور 

كبير في �شناعة �لأجيال، وهي تغر�س �لقيم وتحقق �لنتماء وتنمي 

�لمهار�ت �للغوية و�لحركية لدى �لطالبات. و�أعتقد �أن هذه �لمهنة 

بد�أت تعود �إلى �شابق عهدها من �لإن�شاف و�لتقدير وخا�شة بعد 

�إطالق جائزة �لملكة ر�نيا �لعبد�هلل للمعلم �لمتميز.

�أهم  فاإن  للتميز،  �ل�شخ�شي  مفهومي  �شمن  ج2( 

�لأمور �لتي تميزني هي:

�إر�شائي ل�شميري وحبي لوطني ولمهنتي.  

بالقو�نين  و�لتقيد  �لعمل  بمو�عيد  �للتز�م   

و�لأنظمة.

�لتخطيط �لم�شبق لكل عمل �أقوم به.  

متابعة كل ما هو جديد على �ل�شعيد �لمهني �أو   

�لتقني �لذي يخدم �لعملية �لتعليمية.

�لإبد�ع  تحفز  غنية  �آمنة  �شفية  بيئة  توفير   

و�لبتكار.

�لعملية  لخدمة  �لمحلي  �لمجتمع  مع  و�لتو��شل  �لت�شال   

�لتعلمية �لتعليمية.

معرفتي لأثر �لتعزيز �لمعنوي و�لمادي في �لطالبات.  

و�إطالع  و�لعالمية  �لمحلية  و�لم�شكالت  �لق�شايا  مو�كبة   

�لطالبات عليها خدمًة للعملية �لتعليمية.

�ل�شتق�شاء  مثل  �لعلمي  �لبحث  مهار�ت  ��شتخد�م   

و�لتجريب.

ج3( �أما �أبرز �لمعوقات �لتي و�جهتني وكانت ت�شكل عائقا لتميزي 

لالأن�شطة  �لكافي  �لوقت  �إيجاد  وعدم  �لعائلية،  �لظروف  فهي 

�أدخلتني  �شحية  لوعكة  تعر�شت  حيث  طموحاتي،  وتحقيق 

بو�شفها جزء  تقام  للمقابلة -�لتي  �ل�شابق  �ليوم  �لم�شت�شفى في 

من �لتقييم للجائزة - ولكنني �شممت على �لخروج �إلى �لمقابلة 

لأكمل م�شو�ري نحو �لتميز، فبالإ�شر�ر و�لعزيمة، و�لعمل �لدوؤوب، 

و�لتعاون و�لعمل �لجماعي في �لمدر�شة، ومحبة �لجميع من حولي، 

ودعم مديرتي و�أ�شرتي، ��شتطعت تجاوز جميع �لمعوقات.

�إلى  �لتقدم  على  وزميالتي  زمالئي  �أ�شجع  ج4( 

�لجائزة و�أن�شحهم بـِ:

 حب �لمهنة و�لإخال�س فيها.

�لمهني  �ل�شعيد  على  �لم�شتمر  �لتطوير   

و�لأكاديمي.

 �لتخطيط و�لتوثيق لكل عمل.

و�لتقويم  �لتدري�س  �إ�شتر�تيجيات  في  �لتنويع   

�لحديثة.

 �لعمل بروح �لفريق ل ب�شورة فردية.

�أو  تردد  دون  بالجائزة  بالم�شاركة  �لمبادرة   

خوف.

�لعقلية  �لطالب  �شخ�شية  جو�نب  جميع  على  �لتركيز   

و�لج�شمية.

�لأن�شطة  في  �لمحلي  و�لمجتمع  �لأمور  �أولياء  �إ�شر�ك   

�لالمنهجية.

طريق  عن  و�لمجتمع  و�لزمالء  �لطلبة  بين  �لمعرفة  ن�شر   

�لمجالت و�لأبحاث و�لمن�شور�ت.

المدر�شة: دير �أبي �شعيد �لثانوية �ل�شاملة للبنات / مديرية لو�ء �لكورة

الفئــــــة: �لثالثة

المركز: �لثالث 

ال�شهادة العلمية: بكالوريو�س جغر�فيا + دبلوم عاٍل في �لإد�رة �لمدر�شية

عدد �شنوات الخبرة في التدري�س: 11 �شنة

عدد ن�شاب الح�ش�س: 14 ح�شة

خيرية عارف محمد الشريدة

نشر المعرفة 
بين الطلبة 

والزمالء 
والمجتمع عن 
طريق المجالت 

واألبحاث 
والمنشورات
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�إح�شا�شي  ز�د  �لمتميزة  �لمعلمة  لقب  على  ح�شولي  بعد  ج5( 

بالم�شوؤولية تجاه عملي ومجتمعي و�شعرت ب�شرورة �لتركيز على 

�لأمور �لآتية:

�لتطوير �لأكاديمي و�لمهني �لم�شتمر.  

نقل �لمعرفة �لمفيدة للطلبة و�لزمالء و�لمجتمع �لمحلي من   

�لمجالت و�لور�شات و�لمن�شور�ت.

�لطالبات  وتدريب  �لإجر�ئية  �لأبحاث  من  �لمزيد  عمل   

عليها. 

تعليمية  جو�نب  في  وتوظيفها  �لتكنولوجيا  ��شتخد�م  زيادة   

جديدة.

�لبحث عن و�شائل جديدة لتنمية مهار�ت �لتفكير و�لتاأمل.  

خيرية:  �لمعلمة  زميلة  �أوزولي  �شميرة  �لمعلمة  وتقول  ج6( 

مدر�شة  في  تعمل  كانت  حيث  �إنتل  دورة  في  بيننا  لقاء  �أول  كان 

�نتقلت  �أن  �إلى  معها  و�أكون  �إليها  �أتعرف  �أن  تمنيت  كم  �أخرى، 

لأتعرف  ومو�قف  �أخلق ظروفًا  �أن  �إلى مدر�شتنا، فحاولت مر�ر� 

�أول لحظه ر�أيتها فيها... باأنها مميزة منذ  �أح�ش�شت  �إليها، فقد 

لها  �لإدلء  �أ�شتطع  لم  �لتقييم  يوم  وفي  �أ�شدقاء..  و�أ�شبحنا 

في  برغبتي  فاأح�ش�شت  �لزميالت،  ب�شهادة  لكتفائهم  ب�شهادتي 

�لبكاء لول �أن تذكرت �أني ولية �أمر طالبة تدر�شها، ف�شهدت لها 

بما ت�شتحق.

* * * * *
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ج1( ينبع ��شتمر�ري في مهنة �لتدري�س كوني �أجد �لمتعة في تعليم 

�لمتنوعة  �لتدري�س  و�إ�شتر�تيجيات  �أ�شاليب  با�شتخد�م  �لطلبة 

ويتطورون فكريا  ينمون معرفيا  و�أر�هم وهم  �لمعرفة  لإك�شابهم 

�أنف�شهم  �لطلبة  وبين  بيننا  �لبناء  فالتفاعل  للتعلم،  وي�شتجيبون 

على �ختالف قدر�تهم ي�شعرني بالثقة بالنف�س و�ل�شعادة و�لرغبة 

في �ل�شتمر�ر و�لبحث عن �لأف�شل لنتميز وننجح معا. فاأثر �لتعب 

و�لجهد �لذي �أبذله مع طلبتي، �ألم�شه في كل يوم يدفعني لالأمام 

لأ�شتمّر معهم ولهم.

ج2( �أما تميزي فيظهر في �لآتي:

حب �لعمل و�لعطاء و�لمبادرة و��شتثمار �لوقت   

مع �لطالبات في كل ما يهم تعلمهن و�إد�رتهن 

للقيام بالأدو�ر �لقيادية، و�لهتمام باأفكارهن 

وبنائها  �لمعرفة  نحو  وتوجيههن  ورعايتها 

تنمية  خالل  من  متنوعة  و�أ�شاليب  بو�شائل 

�لذكاء�ت �لمتعددة �لتي يمتلكنها ورعايتها.

مما  وتربويا  ومهنيا  �أكاديميا  �لذ�ت  تنمية   

�لتربوية  �لأبعاد  وفهم  �لأد�ء  على  ينعك�س 

وتبنيها و�لإيمان بها و�لعمل بم�شمونها لتحقيق 

�لطموحات باإعد�د جيل �لم�شتقبل.

تكنولوجيا  وتوظيف  �لمو�رد،  و�إد�رة  �لوظيفي  �للتز�م   

�لتعليم، و�لإفادة من خبر�ت �لمجتمع �لمحلي، و�لتو��شل مع 

�أولياء �لأمور لتحقيق �أف�شل �لنتاجات �لتعليمية.

�لب�شيطة  باإمكاناتها  �لتعليمية  �لبيئة  مع  �لتعامل  على  �لقدرة   

لها  �لتي  �لجهات  وبع�س  �لموؤ�ش�شات  مع  و�لتو��شل  و�لمحدودة، 

عالقة بالعملية �لتعليمية لالإفادة من �إمكاناتهم وتعوي�س �لنق�س.

منهم  �لمتميزين  ورعاية  ومو�هبهم،  �لطلبة  قدر�ت  تنمية   

باإثارة د�فعتيهم نحو �لتعلم و�لتفكير �لعلمي، وحل �لم�شكالت 

و�لم�شاركة  �لحياتية  �لمو�قف  خالل  من  و�لتق�شي  و�لبحث 

في �لن�شاطات �لمنهجية و�لالمنهجية و�لم�شابقات �لمتنوعة، 

و�لطالع على نجاحات �لآخرين و�إثر�ء �لمعرفة لديهم.

  

�لتدري�س  مهنة  في  و�جهتني  �لتي  �لمعوقات  �أبرز  من  ج3( 

من  �لكثير  تو�فر  وعدم  �لمدر�شة،  في  �لمحدودة  �لإمكانات 

�لتكنولوجيا  وو�شائل  و�ل�شمعية  �لب�شرية  �لمعينات 

عن  �لبعيدة  �لريفية  �لمنطقة  وطبيعة  و�لت�شال، 

�لأهالي،  يحملها  �لتي  و�لأفكار  �لمدينة،  مركز 

خروج  مثل  �لتربوية  �لأمور  بع�س  تقبلهم  وعدم 

�لطالبات للبحث و�ل�شتق�شاء خارج �لمدر�شة، �أو 

�لعلمية،  و�لرحالت  �لميد�نية  �لزيار�ت  �أجل  من 

وتدني م�شتوى �لتح�شيل لدى �لطالبات ومحدودية 

�لأفكار لديهن، ورف�س تقبل �إ�شتر�تجيات �لتدري�س 

قبول  وعدم  �لتفكير،  بتنمية  تهتّم  �لتي  �لحديثة 

مع  و�لدمج  للتعلم  �لعليا  �لقدر�ت  ذوي  �لطلبة 

�لفئات �لأخرى د�خل �ل�شف وخا�شة ذوي �لقدر�ت 

�لمتدنية. ولكن �لتحدي و�لإ�شر�ر على �لنجاح و��شتخد�م �لذكاء 

�لعاطفي مع �لطالبات، و�لتو��شل مع �لأهالي و�لإفادة من �لبيئة، 

وبناء مجتمعات �لتعلم جعل من �لعمل و�لمعوقات متعة للنجاح.

المدر�شة: حبر��س �لثانوية �ل�شاملة للبنات / مديرية بني كنانة

الفئــــــة: �لثالثة

المركز: �لثالث 

ال�شهادة العلمية: بكالوريو�س �أحياء + ماج�شتير �أ�شاليب تدري�س �لعلوم

عدد �شنوات الخبرة في التدري�س: 14 �شنة

عدد ن�شاب الح�ش�س: 17 ح�شة

فيحاء نايف حسين المومني

أحرص على 
استخدام 
الذكاء 

العاطفي 
مع الطالبات، 
والتواصل مع 

األهالي
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ج4( �أ�شجع زمالئي وزميالتي على خو�س تجربة �لجائزة و�أقول 

لهم:

علينا �أن نعرف �أنف�شنا قبل �أن نعرف �لآخرين، فلنو�جه �أنف�شنا 

ولي�شع كل منا �أعماله و�إنجاز�ته �أمام هذه �لمعايير، فالتعليم لي�س 

�لمعلم  يوؤديها  ر�شالة  هي  بل  فقط،  �لأجر  عليها  نتقا�شى  مهنة 

معلم  كل  فعلى  �أبنائها،  رعاية  في  �لأم  ر�شالة  نظري  في  تو�زي 

فلنتميز  لذلك  �آخرين،  معلمين  يدي  بين  �أبناءه  �أن  ين�شى  ل  �أن 

جميعا من �أجل �أبنائنا لبناء �لم�شتقبل و�لوطن، فالتجربة جميلة 

د�فع  و�لنجاح  للنجاح،  د�فع  �لف�شل  من  بالخوف  و�لإح�شا�س 

د�خل  نبحث  يجعلنا  و�لف�شل  ثقًة.  �لنف�س  ويعطي  لال�شتمر�ر 

�أنف�شنا عن �أ�شبابه لكت�شاف جو�نب �ل�شعف وتقويمها.

فيها،  خ�شارة  ل  �لتجربة  وخو�س  �لجائزة  هذه  في  فالم�شاركة 

وقيمتها  ومجتمعنا،  وطلبتنا  ولأبنائنا  لنا  مفيدة  و�نعكا�شاتها 

�لمعنوية �لتي جعلت للمعلم ح�شوره على م�شتوى �لوطن ت�شتحق 

منا �لمجازفة؛ لنكون على قدر �لم�شوؤولية لتحقيق روؤية �لجائزة 

وغاياتها.

قبل  من  مر�قبة  و�أني  �أكبر  ب�شكل  بالم�شوؤولية  �لآن  �أ�شعر  ج5( 

من  �أنجزتها  �أعمال  على  بناء  �للقب  على  ح�شلت  فقد  مجتمعي، 

�لجديد  عن  �لبحث  فعلي  �للقب.  �أحمل  و�أنا  �لآن  فكيف  قبل، 

و�لتفكير بعمق في كل �إنجاز�تي �لقادمة من �أجل �لإبد�ع و�لتميز 

�إفادة  �أكثر، فال تميُّز دونهم. و�شاأعمل على  و�لتركيز على طلبتي 

�لآخرين من تجربتي �ل�شخ�شية وتطوير نف�شي في �لجو�نب كافة.

ج6( تقول �لمعلمة هناء ماجد عبيد�ت:

زميلتي  تتميز  نف�شها،  �لمدر�شة  في  فيحاء  للمعلمة  زميلة  �أنا 

با�شتخد�مها �إ�شتر�تيجيات �لتدري�س �لمتنوعة وتطويرها �لم�شتمر 

بالتعليم،  �لتكنولوجيا  ودمج  �لبديلة،  �لتقويم  لإ�شتر�تيجيات 

و�لتفاعل مع �لطالبات و�لمعلمات و�لمجتمع �لمحلي، وعالقاتها 

�لمتميزة مع �لقادة �لتربويين �لتي ت�شتثمرها لخدمة �لمدر�شة. 

فاهتمامها �لم�شتمر بتطوير نف�شها و�شعيها لاللتحاق بالدر��شات 

�لعليا على نفقتها �لخا�شة، وحما�شها للعلم وتخطيطها �لم�شتمر 

ت�شعها  �لتي  �لذ�تي  �لتطوير  خطة  خالل  من  �أعمالها  لإد�رة 

لنف�شها، وم�شاركتها في �لأن�شطة �لمنهجية و�لالمنهجية و�لتميز 

م�شلحة  على  و�لحر�س  و�لنظام،  بالتعليمات  و�للتز�م  بها 

لهّن  �لم�شتمر  �لدعم  وتقديم  زميالتها  مع  وتعاونها  �لمدر�شة، 

خالل  من  و�لإبد�ع  �لعلمي  �لناقد  �لتفكير  على  �لطلبة  وت�شجيع 

خلق بيئة �شفية فعالة، يجعلها متميزة بحق.

* * * * *
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ج1( من �لأمور �لتي ترغبني في مهنة �لتدري�س:

�لآباء و�لأجد�د و�لأنبياء،  �إيماني بقد�شية هذه �لمهنة، فهي مهنة 

�إذ �إن �لنبي �شلى �هلل عليه و�شلم كان �أول �لمعلمين. و�لتعليم مهنة 

تتعامل مع �شخ�شية متكاملة من جو�نب عدة: معارف، ومهار�ت، 

كيفية  �لطلبة  يتعلم  حيث  وروح،  وج�شد  وعقل  و�تجاهات،  وقيم 

�شركاء  لي�شبحو�  �لتلقين  �أ�شلوب  عن  بعيد�  �لمناهج  مع  �لتعامل 

جائزة  على  وح�شولي  وت�شويقها،  �لمعلومات  �أخذ  في  حقيقيين 

�لملكة ر�نيا للمعلم �لمتميز �أك�شبني د�فعية لال�شتمر�ر في مهنتي.

ج2( ويبدو تميزي في ما ياأتي:

تبني �إ�شتر�تيجيات �لتدري�س و�لتقويم �لحديثة   

وتفعيل �لمهار�ت �لحياتية. 

دمج تكنولوجيا �لمعلومات في �لعملية �لتعليمية   

�لتعلمية و��شتخد�م �لحا�شوب في �لتدري�س. 

ومفهوم  �لأردني  �ل�شباب  �إنجاز  م�شروع  تبني   

وحرية  �ل�شالحة  و�لمو�طنة  و�لنتماء  �لولء 

�لطلبة  لدى  و�لمناق�شة  �لحو�ر  في  �لتعبير 

و�لمعلمات و�أولياء �لأمور. 

تبني م�شروع �إنتاج في �لمدر�شة )زر�عة فطر   

�لمحار(.

�أهم  ت�شم  �أثرية  حديقة  �إقامة  وهي  ريادية  فكرة  تقديم   

�لمو�قع �لأثرية في �لأردن بالتعاون مع �أمانة عمان �لكبرى. 

م�شاركتي �لفعالة في �لأن�شطة �لمهنية، و�لثقافية، و�لك�شفية   

و�لبيئية. 

عقد دور�ت تدريبية وور�شات عمل للطلبة و�لمعلمين و�أولياء   

�لأمور. 

تفعيل ودعم �شندوق �لقر�س �لخيري لدعم �لطالب �لفقير.   

�أكاديميا )�إكمال  ج3( من �لمعوقات �لتي و�جهتني تنمية نف�شي 

ولكنني  �لمهني،  للتعليم  �لمجتمع  ونظرة  �لجامعية(  در��شتي 

��شتطعت �لتغلب عليها من خالل �لتحاقي بالعديد من �لدور�ت 

�لتدريبية �لمتنوعة، وتو��شلي مع �أولياء �لأمور و�لمجتمع �لمحلي 

للتعليم  �أبنائهم  بتوجيه  وذلك  نظرتهم؛  تغيير  ��شتطعت  �إذ 

�لمهني.

�لباب  �لمعظمة  ر�نيا  �لملكة  جاللة  فتحت  ج4( 

و�لدور  و�لتميز،  و�لإبد�ع  على م�شر�عيه لالإنجاز 

يبقى على �لمعلم في �إثبات جد�رته و�لإ�شارة �إلى 

تميزه بالعمل و�لإنجاز قبل �لكالم.

�أن�شح كل معلم يجد في نف�شه �ل�شدق، و�لأمانة في 

و�للتز�م  �لعمل،  وحب  و�لولء،  و�لنتماء  �لعطاء، 

بمودة  طلبته  مع  ويتو��شل  وم�شوؤولياته،  بو�جباته 

ممار�شة  على  �لطلبة  وي�شجع  و�حتر�م،  وتعاطف 

�لم�شكالت  وحل  و�ل�شتق�شاء  �لإبد�عي  �لتفكير 

وي�شعى  به،  �لخا�شة  �لقر�ر�ت  �تخاذ  في  و�لتاأمل 

�لتعلمية  �لعملية  في  دورهم  وتفعيل  �لطلبة  م�شتوى  تح�شين  �إلى 

ويوفر  و�لت�شارك،  بالأمن  تت�شم  تفاعلية  بيئات  ويوفر  �لتعليمية، 

لكل  لأن  ثقة؛  بكل  للجائزة  يتقدم  �أن  للتعلم  تعلمية محفزة  بيئة 

مجتهد ن�شيبًا.

المدر�شة: �أم ق�شير �لثانوية �ل�شاملة / مديرية �لبادية �لو�شطى

الفئــــــة: �لثالثة

المركز: �لثالث 

ال�شهادة العلمية: دبلوم تغذية و�قت�شاد

عدد �شنوات الخبرة في التدري�س: 14 �شنة

عدد ن�شاب الح�ش�س: 17 ح�شة

هند عقيل خالد نبهان

الدور يبقى 
على المعلم 
في إثبات 

جدارته واإلشارة 
إلى تميزه 

بالعمل واإلنجاز 
قبل الكالم
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ج5( �نعكا�س �لفوز بالجائزة على �أد�ئي:

تطوير نف�شي �أكاديميا باإكمال در��شتي �لجامعية.   

�لن�شاطات  ف�شاء�ت  في  منطلقة  مبادرة  �لجائزة  جعلتني   

�لتربوية �لمختلفة. 

�نعك�شت تجربة فوزي بالجائزة على ثقتي بنف�شي �لتي �زد�د   

معها حما�شي للعمل و�لإنجاز عندما لم�شت �أن �لإنجاز تحت 

رعاية ملكية �شامية. 

ج6( ت�شف معلمة �لريا�شة هيا �لدهام�شة زميلتها قائلة:

عندما �نتقلت �إلى مدر�شة �أم ق�شير، كان للمعلمة هند نبهان �أثر 

وطلبة.  كادرً�  �لمدر�شة  عنا�شر  مع  و�لندماج  �لتاأقلم  في  كبير 

فوجدتها �ل�شديقة و�لأخت �لمبادرة د�ئمًا لعمل �لخير، ف�شاركتها 

محفزة  فكانت  �لالمنهجية  و  �لمنهجية  �لأن�شطة  من  كثير  في 

في  �أثر  ما  و�أكثر  �لعطاء.  في  د�فعيتي  من  وز�دت  عملي  في  لي 

نف�شي م�شاركتي معها في يوم �لوفاء للوطن، حيث تج�شدت فيه 

�أ�شمى معاني �لولء و�لنتماء لوطننا �لغالي، وكان تفاعل �لطلبة و 

�لمعلمات و�أولياء �لأمور و�لمجتمع �لمحلي لفتًا لالنتباه.

* * * * *
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ج1( يزد�د حبي لمهنتي يوما بعد يوم، لأنها مهنة مقد�شة وفعالة 

�لد�ئم،  و�لت�شال  �لتطور  فر�س  وتوفر  �لمجتمع،  في  وموؤثرة 

فحبي لمهنتي ينمو كنمو �ل�شجرة، فهي ترجمة للعطاء �لحقيقي؛ 

منتم  جيل  خلق  في  �لمتو��شل  و�لعطاء  بالإنجاز  ت�شعرني  لأنها 

يحترم �لتنوع، ويكفي �أنني �أجد نف�شي بين طالباتي و�أقطف ثمرة 

�لعطاء عندما �أ�شاهدهن في ميادين �لعمل و�لإبد�ع.

ج2( �لمفهوم �ل�شخ�شي للتميز )�لتخطيط - �لتنفيذ - �لتقييم - 

�لتح�شين(

بد�أ تميزي من خالل �لترجمة �لحقيقية لر�شالتي 

حيوية  �إلى  و�لتلقين  �لجمود  من  و�لخروج  وروؤيتي 

طالباتي  وتعليم  �لتغيير،  على  و�لت�شجيع  �لتعلم 

طريق  عن  يفكرن  بماذ�  ولي�س  يفكرن  كيف 

�لبحث و�ل�شتق�شاء و�لم�شاركة في و�شع �لخطط 

�لقيادة  على  لتعويدهن  وتنفيذها  لالأن�شطة 

�لتدري�س  �إ�شتر�تجيات  وتفعيل  �لم�شوؤولية،  وتحمل 

�لفروق  ومر�عاة  و�أدو�ته،  �لتقويم  و�إ�شتر�تجيات 

�لفردية من خالل �لأن�شطة، و�لتعاون مع زميالتي 

ومتابعتها،  �لعالجية  �لخطط  و�شع  في  �لمعلمات 

�لحديثة،  بالأ�شاليب  �لتعليمية  للمو�قف  و�إثر�ئي 

�لدور�ت  جميع  وتفعيل  �لأفالم،  وبنك  �لناطق  �لكتاب  مثل 

وربط  وطالباتي،  زميالتي  �إلى  �لتدريب  �أثر  ونقل  و�لور�شات، 

�لمنهاج بالحياة �لعملية، ومو�كبة �لم�شتجد�ت �لحديثة، وتفعيل 

عمل  �إلى  ومبادرتي  �لمحلي،  �لمجتمع  موؤ�ش�شات  مع  مدر�شتي 

�لخير، وتحقيق �لتعاون و�لتو��شل مع مد�ر�س خارج �لمحافظة، 

و�لبيئية  �لوطنية  �لمنا�شبات  جميع  في  وطالباتي  وم�شاركتي 

و�ل�شياحية و�لمرورية، و�ل�شتمر�رية في تنمية �لذ�ت من خالل 

للقيام  مدر�شتي  �إمكانات  جميع  وت�شخير  �لذ�تي،  �لتطوير  خطة 

بالأن�شطة و�لأعمال �لإبد�عية. 

�لمثابرة  �إلى  ونحتاج  �لرحلة  لنبد�أ  �ل�شجاعة  �إلى  نحتاج  ج3( 

لإكمالها

�لإن�شان  لأن  �لعطاء،  في  �ل�شتمر�رية  تعوق  ل  �لإمكانات  قلة 

�أ�شوة  �أي موؤ�ش�شة  �أردننا هو ثروتنا، ومدر�شتي لم تدعم من  في 

بمد�ر�س �لعقبة، ففيها نظام �لفترتين، لكن لم يقف 

ذلك �أمام طموحاتنا �أنا وطالباتي من خالل �لعمل 

�لمتو��شل في �أثناء �لعطل �لر�شمية، ودعم عائلتي 

لي، ودعم مدر�شتي �لتي برزت باإنجاز�تها وتحقيق 

طموحاتها. 

على  �لمعلمين  وزمالئي  زميالتي  �أ�شجع  ج4( 

�لتميز  بذرة  �أن  يقين  على  و�أنا  للجائزة،  �لتر�شح 

موجودة د�خل كل و�حد منا، و�أن�شح كل زميل �أن 

يثق بقدر�ته و�إمكاناته، ويعبر عن نف�شه بكل �شدق 

�إلى م�شادر  �لرجوع  �إلى  فل�شت بحاجة  و�شفافية، 

بتنظيم  فقم  تميزك،  عن  لتتحدث  متخ�ش�شة 

�أعمالك و�إنجاز�تك وتوثيقها بال�شتمر�رية في �لعطاء، و�لتو��شل 

�لذ�ت  بتنمية  و�لهتمام  وخارجها،  �لمدر�شة  د�خل  �لزمالء  مع 

�لمجتمع  مع  و�لتو��شل  �لتدريبية،  و�لور�شات  �لدور�ت  وتفعيل 

و�لولء  �لنتماء  وتعزيز  �لتربوية،  �لم�شتجد�ت  ومو�كبة  �لمحلي 

�لتقويم،  و�أدو�ت  �لتدري�س  �إ�شتر�تجيات  في  و�لتنويع  للوطن، 

بطيبة  �لطلبة  مع  و�لتعامل  �لمعلومات،  تكنولوجيا  وتوظيف 

المدر�شة: مدر�شة خديجة بنت خويلد �لأ�شا�شية للبنات / مديرية �لعقبة

الفئــــــة: �لثالثة

المركز: �لثالث 

ICTE ال�شهادة العلمية: بكالوريو�س معلم مجال �جتماعيات + دبلوم عاٍل

عدد �شنوات الخبرة في التدري�س: 9 �شنو�ت

عدد ن�شاب الح�ش�س: 21 ح�شة

وفاء عبد الرحيم عبد القادر القوابعة

يكفي أنني 
أجد نفسي 

بين طالباتي 
وأقطف ثمرة 
العطاء عندما 
أشاهدهن في 
ميادين العمل 

واإلبداع
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معايير  ك�شفت  وقد  بينهم.  �لفردية  �لفروق  ومر�عاة  و�إن�شانية، 

�لجائزة عن نقاط �لقوة ومجالت �لتح�شين عند �لمعلمين، فاإذ� 

رغبت في �لتميز فال بد من �لإر�دة و�لد�فعية. 

ج5( �أنارت �لجائزة ب�شيرتي لدروب جديدة، وجعلتني �أكثر تاأمال 

وتفكير� بما �شاأعمل على تحقيقه بعد ح�شولي على لقب �لمعلم 

�لمتميز، �إذ �شاأ�شتمر في عملية �لتنمية �لمهنية بتفعيل �لدور�ت 

وزيادة  و�لتطوير،  �لتخطيط  في  �لأمور  �أولياء  �إ�شر�ك  وزيادة 

�لتعلم  وتفعيل  �لتعلم،  لإثر�ء عملية  �لذ�تي  �لتعلم  �لت�شجيع على 

�إبد�عاتنا  ن�شر  على  و�لعمل  �ل�شتمر�رية،  ل�شمان  بالم�شروعات 

و�إنجاز�تنا �إلكترونيا.

ر�أيها بمعلمتها وتقول: معلمة  �لعز تبدي  �أبو  �لمديرة منال  ج6( 

ين�شب... ل  نهر  �لخير  منار...ولحب  وللعلم  رمز...  للعطاء 

�لتي  معلماتنا  �إحدى  باأنها  لفخورة  و�إني  معها  عملت  معلمة  هي 

ت�شهم دوما في رفعة مدر�شتها...فهي معلمة للطالبات و�لمعلمات 

و�لمدير�ت بعطائها �ل�شخي للعلم(.

وم�ضات من اآراء طالباتي في تميزي:

�كت�شبت كثيرً� من �لمهار�ت من معلمتي وفاء كتنظيم �لعمل،   

فقد �شجعتني على �لتعلم �لذ�تي �لمغمو�س بالإبد�ع )�لطالبة 

�إينا�س �لهباهبة /�ل�شف �لتا�شع(.

لمدر�شتي  وقدمت  �لوطنية  �لإ�شتر�تيجية  مع  وفاء  معلمتي   

�لمدر�شة  م�شلحة  عاتقها  على  و�أخذت  �لعطاء  من  �لكثير 

و�لطالبات )�لطالبة جنات �ل�شقير�ت /�ل�شف �لثامن(.

لكن  �لمكان  هذ�  من  خائفة  كنت  كم  �لدو�م  بد�ية  في   

ف�شكر�  بالم�شتقبل  ثقة  �أكثر  جعلتني  وفاء  معلمتي  �بت�شامة 

لك يا معلمتي... و�ل�شكر �لأكبر لك يا ملكيتي؛ لأنك قدمت 

لمعلمتي ما عجزنا نحن عن تقديمه. 

)�لطالبة جيهان �لمز�يدة/�ل�شف �لتا�شع(.

* * * * *
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�أد�ء  على  حر�شي  �لتدري�س  في  ترغبني  �لتي  �لأمور  من  ج1( 

عقيدة  على  ترتكز  حياتية  بمهار�ت  يتمتع  جيل  باإعد�د  ر�شالتي 

�لأمة ومبادئها وقيمها �لأ�شيلة، ويمثل ��شتثمار� حقيقيا للمعرفة 

و�لخبر�ت، حيث �إن طلبة �ليوم هم بناة �لمجتمع في �لم�شتقبل 

�لذين يتحملون م�شوؤولية �لرتقاء به �إلى �أعلى �لم�شتويات.

ج2( يكمن تميزي من خالل �لإجر�ء�ت �لآتية:

�لوظيفي  و�للتز�م  و�لطلبة  �لزميالت  مع  �لمتميزة  �لعالقة   

و�لتعاون. 

�لطلبة  نتائج  جميع  بتح�شيل  �لهتمام   

و�إعد�د كتاب ف�شلي �شامل فيه تحليل �لنتائج 

و�لإنجاز�ت و�لأن�شطة.

حاجة  ح�شب  �لإ�شتر�تيجيات  في  �لتنويع   

�لدر�س لتنمية �لتفكير �لإبد�عي للطلبة. 

ت�شجيع �لطلبة ودعمهم بم�شاركتهم �لفاعلة في   

عملية �لتعلم، وتنفيذ �لأن�شطة و�لم�شاركة في 

�لم�شابقات �لعالمية و�لموؤتمر�ت و�لم�شابقات 

�لعلمية.

على  و�لطالع  �لم�شتد�مة  �لمهنية  �لتنمية   

�لتطور�ت في �لكتب و�لإنترنت و�لم�شاركة في 

منتديات علمية، وتبادل �لخبر�ت، و�إتقان توظيف تكنولوجيا 

�لمعلومات و�لبرمجيات. 

�لدور�ت  في  بم�شاركتهم  �لمحلي  �لمجتمع  مع  �لتو��شل   

�لهادفة و�لمحا�شر�ت و�لتوعية ببع�س �لق�شايا. 

�لم�شاركة في م�شابقة Intel- ISEF �لعالمية.   

ج3( من �لق�ش�س �لتي �أعتز بها �أن �إحدى طالباتي �لمتميز�ت 

)�أماني �لكوفحي( قد �أ�شبحت معلمة ريا�شيات لحبها لمعلمتها، 

للتميز  �هلل  �لعبد  ر�نيا  �لملكة  لجائزة  تقدمت  �لعام  هذ�  وفي 

كبيرة  بها  فرحتي  وكانت  �لفئة،  هذه  في  مناف�شاتها  من  وكنت 

عندما فازت بالمركز �لثالث، وهذ� يثبت �أن ور�ء كل طالٍب متميز 

معلمًا متميزً�.

ج4( ن�شائح �إلى �لزمالء و�لزميالت:

  ل تنتظر �ل�شكر على �أي عمل تعمله و��شت�شعر ر�شا 

�هلل في كل �أعمالك. 

 �أ�شجع كل معلم على �لتقدم �إلى �لجائزة؛ لأنها 

�لتجربة  هذه  وخو�س  و�ل�شدق،  بال�شفافية  تمتاز 

يزيد من ثقتك بنف�شك ويزيد من د�فعيتك للعمل، 

�لعمل  �آلية  لتطبيق  و��شعة  �آفاقًا  �أمامك  وتفتح 

�لمثالي. 

�لتميز  �شعارك  و�جعل  تغيير  �إحد�ث  حاول   

و�لإبد�ع في كل مكان، وتو��شل مع �لآخرين. 

�لم�شتجد�ت  و�آخر  بالدور�ت  نف�شك  طور   

في  ر�غبة  بنف�س  بعملك  وقم  و�لموؤتمر�ت، 

�لتجديد.

 

ج5( بعد ح�شولي على لقب معلم متميز، �أ�شعى �إلى �لحفاظ على 

و�لتميز  �لعطاء  في  لال�شتمر�ر  عزيمتي  ز�دت  فقد  �للقب،  هذ� 

و�لتو��شل مع �لآخرين د�خل �لمدر�شة وخارجها، و�أ�شبح عندي 

د�فعية للبحث عن كل ما هو جديد، ومو��شلة طريق �لعمل �لجاد 

المدر�شة: �لملك عبد �هلل �لثاني للتميز / مديرية �إربد �لأولى

الفئــــــة: �لر�بعة

المركز: �لأول 

ال�شهادة العلمية: بكالوريو�س ريا�شيات + دبلوم تربية

عدد �شنوات الخبرة في التدري�س: 20 �شنة

عدد ن�شاب الح�ش�س: 15 �شاعة

غادة سليمان عبد الله مرمش

أهتم بتحصيل 
جميع نتائج 

الطلبة وإعداد 
كتاب فصلي 

شامل فيه 
تحليل النتائج 

واإلنجازات 
واألنشطة
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م�شو�ري  و�شاأو��شل  و�لمثالية،  و�لإبد�ع  بالتميز  �لمقترن  �لمتقن 

باإكمال در��شتي �إن �شاء �هلل. 

ج6( تقول �لمعلمة هيام قو��شمة من�شقة �شعبة �لريا�شيات:

�لق�شم، وهي  �لقدير�ت في  �لزميالت  �لمعلمة غادة مرم�س من 

جد�  ن�شيطة  وهي  �لمعلومة،  على  للح�شول  للمعلمات  �لمرجع 

�إلى معظم �لأعمال من تحليل نتائج �لطلبة،  تحب �لعمل، تبادر 

بالق�شم،  للزمالء  �لد�فعية  تعطي  مختلفة  �أن�شطة  في  وت�شارك 

ولها لم�شات فنية، فقد كنت �أ�شاركها في معظم �لأن�شطة، فتعلمت 

منها �أعماًل فنية من مو�رد ب�شيطة من �لبيئة، وهي �لم�شجع لي 

د�ئما بال�شتر�ك في �لدور�ت �لتربوية. 

في �إحدى �لدور�ت ذهبت معها �أول يوم وب�شبب طول وقت �لدورة 

معًا  �لدورة  فتابعنا  بت�شجيعي،  فقامت  منها،  �لن�شحاب  قررت 

تدري�شي،  طريقة  في  وغيرت  ناجحة،  دورًة  وكانت  �شنتين  مدة 

فلول وقوفها معي وت�شجيعها لي لن�شحبت من هذه �لدورة �أتمنى 

لها �لمزيد من �لنجاح و�لتقدم.

* * * * *
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ج1( �إن �أهم ما يرغبني في �ل�شتمر�ر في مهنتي هو حبي لمادتي 

بالدرجة �لأولى، ثم حبي للتعامل مع �لطالبات في �لفئة �لعمرية 

باأهمية  �لعميقين  و�شعوري  �عتقادي  �إلى  بالإ�شافة   .)18-15(

�لر�شالة �لتي نوؤديها نحن �لمعلمين؛ لنخرج �أجيال تبقى تذكرنا 

و�أزيد  �لأحو�ل.  وتبدلت  �لأزمان  وتغيرت  �لم�شافات  بعدت  مهما 

�لعبد�هلل  ر�نيا  �لملكة  �لر�ئعة)جائزة  �لمبادرة  تلك  ذلك  على 

للمعلم �لمتميز( �لتي �أ�شبحت �لحافز �لقوي لي لال�شتمر�ر في 

�لمزيد من �لعطاء و�لتاألق في مهنة �لتعليم. 

يتعر�س  �أو ظاهرة عابرة  لي�س طفرة  �لتميز  ج2( 

هدف  �أو  م�شلحة  لتحقيق  ما  مدة  �لإن�شان  لها 

معين ثم تندثر مع �لزمن، و�إنما هو حالة ملت�شقة 

تتجدد  و�لخا�شة،  �لعامة  �أحو�لك  تالزمك في كل 

و�لد�ئمة.  �لفاعلة  �لممار�شة  مع  تلقائيا  وتنمو 

لتحافظ  كبير�  جهد�  لتبذل  بحاجة  ل�شت  لذلك 

على ديمومتها.

�أبقى  و�شوف  �تبعتها  �لتي  �لخا�شة  �إجر�ء�تي  �أما 

من  تبد�أ  فهي  تميزي  لترجمة  �هلل  �شاء  �إن  عليها 

منها  لأنطلق  �أول،  �أ�شرتي  في  �لمتمثل  فيه  �أعي�س  �لذي  محيطي 

و�أخير�  وطالباتي،  وزميالتي  مديرتي  حيث  ثانيا  مدر�شتي  �إلى 

مجتمعي من حولي، �إ�شافة �إلى:

�ل�شتمر�ر في �لعالقة �لمميزة من �لحب و�لتعاون و�لحتر�م   

�لمتبادل مع �لجميع د�خل �لمدر�شة وخارجها.

�لمبادرة و�لعمل بروح �لفريق.   

�لذهنية  �لطالبات  وقدر�ت  قدر�تي  تنمية  على  �لمو�ظبة   

و�لمهنية.

توثيق كل ما يتعلق بي على �ل�شعيد �ل�شخ�شي و�لعملي.  

من  �لتربوية  �لعملية  يخدم  ما  كل  في  �لفاعلة  �لم�شاركة   

�أن�شطة منهجية �أو لمنهجية.

حب �لطالع على كل ما هو جديد ومحاولة تجربته عمليا.  

 

ج3( من �أبرز �لمعوقات �لتي و�جهتني:

�ل�شف  في  �أكبرهم  �أطفال،  �أربعة  فلدي  �لأطفال  وجود   

�لر�بع، و�أ�شغرهم كان عمرها �شبعة �أ�شهر عندما تقدمت �إلى 

�لجائزة، فكادت تحول دون ��شتر�كي في �لجائزة.

و�ل�شاعات  �لح�ش�س  عدد  في  �لعالي  �لن�شاب   

�لتي �أعطيها. 

بع�س  في  يتجاوز  �لذي  �لكبير  �لطالبات  عدد   

�ل�شفوف )45( طالبة.

 �شح �لإمكانات �لمادية و�لأثاث �لمدر�شي، �إذ لم 

يكن يتو�فر لدي خز�نة لأ�شع فيها ملفاتي و�أعمالي 

و�ل�شياع،  للتلف  تتعر�س  ل  حتى  بمادتي  �لخا�شة 

وباإ�شر�ري وعزيمتي تغلبت على كل ذلك.

ج4( من خالل تجربتي �لخا�شة و�لمتو��شعة في �لجائزة، فاإنني 

�أن�شح جميع من يجد في نف�شه �لقدرة على خو�س هذه �لتجربة 

�لمميزة �أن:

ل يتو�نى في �لتر�شح لهذه �لجائزة لما لها من �شدى و��شح   

و�أثر كبير في تحفيز �لقدر�ت �لكامنة لدى �لمعلم.

ل ي�شتهين بقدر�ته و�أد�ئه و�إنجاز�ته مهما �شغرت.  

طلبته  لدى  ويثمنها  �ل�شغيرة  و�لإبد�عات  �لأفكار  كل  يقدر   

ول يتجاهلها. 

المدر�شة: �لملكة زين �ل�شرف �لثانوية للبنات / مديرية �لكرك

الفئــــــة: �لر�بعة

المركز: �لثاني 

ال�شهادة العلمية: بكالوريو�س لغة �إنجليزية

عدد �شنوات الخبرة في التدري�س: 13 �شنة

عدد ن�شاب الح�ش�س: 21 �شاعة

رهام عبد المحسن الحباشنة

على المعلم 
أن يوثق كل 
حدث وعمل 

قام به ألنه لوال 
التوثيق لما 
كان لنا تاريخ.
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لنا  كان  لما  �لتوثيق  لول  لأنه  به  قام  وعمل  حدث  كل  يوثق   

تاريخ، فالمعلم بال توثيق كال�شجرة بال ثمار.

يتحرى �ل�شدق عند �لإجابة عن �لمعايير.  

مركز  تحقيق  �أو  �لفوز  عدم  من  �لخوف  حاجز  يك�شر   

متقدم؛ لأنه في �لنهاية لن يخ�شر �شيئًا فيكفيه فخر� �شرف 

�لم�شاركة.

على  �لمتميز  �لمعلم  لقب  على  ح�شولي  بعد  �شاأعمل  ج5( 

�ل�شتمر�ر في �لعمل �لمتو��شل و�لجاد لتح�شين م�شتوى طالباتي 

�لإبد�عية  و�لأفكار  بالمبادر�ت  مرور�  �لإنجليزية  �للغة  في 

و�أ�شاليب  �لإ�شتر�تيجيات  و�أ�شتخدم  و�لم�شروعات،  و�لدر��شات 

�لتدري�س و�أدو�ته �لمتنوعة و�لتكنولوجيا �لحديثة، ون�شر �لخبر�ت 

�أ�شو�ر �لمدر�شة ود�خلها، و�لبحث عن كل ما هو  وتبادلها خارج 

جديد يخدم مادتي وطالباتي- وقد بد�أت بذلك فعليا- و�شتثبت 

�لأيام مدى �لم�شد�قية في ذلك، ومتى و�أين �شتكون �لنهاية.

ج6( وتتحدث �لطالبة عرين فو�ز عن معلمتها رهام:

فهي  نو�حي حياتي،  كل  في  �لكبير  �لأثر  رهام  للمعلمة  كان  لقد 

مثلي وقدوتي في �لمظهر و�ل�شلوك، فقد قامت معلمتي وملهمتي 

�لطرق  �أف�شل  �إلى  و�إر�شادي  و�لمثابرة،  �لدر��شة  على  بت�شجيعي 

و�لأوقات للدر��شة لتحقيق �أف�شل �لنتائج.�إ�شافًة �إلى �لكم �لهائل 

من �لمعلومات �لتي كنت �أفتقر �إليها خا�شة �أنني كنت �أعاني من 

�شعف في فهم مادة �للغة �لإنجليزية، كان هذ� في �ل�شف �لعا�شر 

�لأ�شا�شي، وعندما �أ�شبحت في �ل�شف �لأول �لثانوي بد�أت �أتقرب 

منها؛ لأنني �شعرت باأنها �شتكون مفتاح �لحل بالن�شبة لي لتميزها 

في �لعطاء و�لتعامل. وما �شجعني �أكثر هو ردة �لفعل �ل�شريعة منها 

لم�شاعدتي، وها �أنذ� �لآن في �ل�شف �لثاني �لثانوي وح�شلت على 

معدل)94%(، و�شاأبقى �أذكر معروفها لي ما حييت، "فتحية �إكبار 

و�عتز�ز �أبعثها لك يا معلمتي وملهمتي".

* * * * *
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�أ�شا�شي  ب�شكل  مرتبط  �لتدري�س  مهنة  في  ��شتمر�ري  �إن  ج1( 

بالتحاقي بهذه �لمهنة وهو خياري بالتعامل مع تلك �لفئة �لندية 

عزما  فيبادلونني  وعطاء  حبا  �أ�شقيهم  �لغالي،  �أبناء�لوطن  من 

ينبئ  لي مو�شم ح�شاد  تمثل  �لدر��شي  �لعام  نهاية  �إن  وحما�شا، 

كان  ما  خيرً�  وملئت  علما،  رويت  وقد  تلك  �لقمح  �شنابل  عن 

لينق�شي لول �نق�شاء �لعام؛ فكل عام در��شي ق�شي و�شينق�شي، 

ون�شرة،  وفرة  �أكثر  قادم  ح�شاد  بمو�شم  ويغريني  همتي  ي�شحذ 

تفرح له �لأر�س وتر�شى عنه �ل�شماء.

ج2( يكمن تميزي باتباع �لإجر�ء�ت �لآتية:

�أرجع  وكبير  عام  هدف  من  د�ئما  �لنطالق   

�إليه د�ئما، و�أقي�س بالن�شبة �إليه كل �إجر�ء�تي، 

طالباتي  لدى  كبير  هدف  وجود  من  و�أتاأكد 

�أذكرهن به و�أحثهن على �شرورة تحقيقه.

وهذ�  �لبديلة،  �لخطط  و�متالك  �لمرونة   

يتطلب معرفة كبيرة بالإ�شتر�تيجيات �لمتنوعة 

في �لتدري�س و�لتقويم.

ل �أبد�أ بمو�شوع جديد �إل بعد �أن ت�شعر �لطالبة   

بامتالكها للمعرفة �لقديمة وتطبيقاتها.

�أ�شجع �لطالبات و�أ�شتمع �إليهن و�أحاول �أن �أقبل   

وم�شروعاتهن  �أفكارهن  و�أدعم  مني،  يقبلن  ما  بقدر  منهن 

في  �لم�شتخدمة  �لمو�د  من  �أكثر  بالفكرة  و�أهتم  �ل�شغيرة، 

�لتنفيذ.

�لتح�شير  في  بينهن  ما  في  �لتعاون  �إلى  طالباتي  �أدفع   

�لمذ�كرة  ح�ش�س  في  �لم�شاركة  مثل  و�لتنفيذ  و�لتخطيط 

�لجماعية و�لمنتديات.

�لطالبات  معرفة  تو�شيح  في  �لإنترنت  من  �لإفادة   

وتطويرها.

ربط �لطالبات بالمدر�شة و�لمجتمع �لمحلي بطرق عدة مثل   

فيها  بع�شويتها  تحتفظ  �لمدر�شة  د�خل  باأندية  �ل�شتر�ك 

حتى بعد تخرجها.

ج3( كانت بد�ية خدمتي في �لبادية �ل�شمالية وهي منطقة غالية 

من �لوطن �إل �أنها كانت بعيدة جد� عن �شكني فكنت �أم�شي �أكثر 

و�أتنقل  و�إيابا( على �لطريق،  من 6 �شاعات )ذهابا 

من  �لثالثة  �ل�شنة  وفي  يوميا.  �شيار�ت  ثماني  في 

من  د�خليا  نقال  �نتقلت  �لمنطقة،  في  خدمتي 

مدر�شة ثانوية كنت فيها معلمة لمبحث �لريا�شيات 

�إلى  �أقرب  �أ�شا�شية  مدر�شة  �إلى  �لتوجيهي  لطلبة 

و�لجتماعيات  �لريا�شيات  فيها  �أدر�س  �شكني، 

و�لتربية �لريا�شة )لل�شف �لثاني( فعز علي كثير� 

طالباتي في �لمدر�شة �لثانوية وعززت عليهن.وبعد 

مدر�شتي  في  كبير  ب�شكل  تكيفت  قد  كنت  �شهرين 

فجاء  �لجديدة،  تخ�ش�شاتي  و�أحببت  �لجديدة، 

�إنه  �لقديمة،  مدر�شتي  �إلى  فنيا  نقال  نقلي  قر�ر 

�لوطن نخدمه كيف �شاء.

ج4( �أ�شجع زمالئي وزميالتي على �لتقدم �إلى �لجائزة و�أن�شحهم 

بما ياأتي:

من �لجميل �أن نّطلع على خبر�ت �لآخرين وتجاربهم لكن لكل   

�شخ�س تجربته �لخا�شة وعليك �أن ل تعك�س ظروف �لآخرين 

ونتائجهم عليك.

المدر�شة: �أم قي�س �لثانوية �ل�شاملة للبنات / مديرية بني كنانة

الفئــــــة: �لر�بعة

المركز: �لثالث 

ال�شهادة العلمية: بكالوريو�س ريا�شيات

عدد �شنوات الخبرة في التدري�س: 6 �شنو�ت

عدد ن�شاب الح�ش�س: 18 �شاعة

أماني عبدالحميد زعل الكوفحي

ال أبدأ بموضوع 
جديد إال بعد 

أن تشعر 
الطالبة 

بامتالكها 
للمعرفة 
القديمة 

وتطبيقاتها



rKF*«W�UÝ—

69رسالة املعلم | �لـمجلد 48 �لعدد �لأول | �آب 2009

�أثر�  يترك  عليها  و�لح�شول  غالية  ملكية  جائزة  �لجائزة   

جميال لدى �لمعلم.

�لم�شاركة في �لجائزة تعني ��شتعد�دك لقيا�س مهار�تك، و�أن   

تعرف �أكثر عن نف�شك بو�شفك معلما.

فريق �لجائزة مجموعة من �لأ�شخا�س هدفهم �لو�شول �إلى   

�لتميز ودعمه؛ فالمرحلة �لنظرية مرحلة �أ�شا�شية و�أنت �أعلم 

في  نف�شك  عن  و�لتحدث  �لتعبير  على  قدرة  و�أكثر  بنف�شك 

�لميد�ن، فعليك �أن تحر�س على �أن ل تعوقك تلك �لمرحلة.

�لفريق �لميد�ني مجموعة من �لخبر�ء و�لمثقفين �لقادرين   

على فهم �لجهد �لمبذول وتقديره، فال تخ�َس �شياع �لعمل.

�لوقت  على  تحر�س  �أن  عليك  �لميد�ني  �لفريق  عند ح�شور   

وتنظيمه لتعطي نف�شك فر�شة كافية.

مهما كانت نتائج �لم�شاركة فاأنت معلم متميز وفي �لنهاية ل   

بد من تحديد فائزين باللقب، و�لجائزة تر�عي �لمو�شوعية 

و�لحيادية �لكاملة في �لعمل.

ج5( بعد ح�شولي على لقب �لمعلم �لمتميز �شاأتابع ما كنت �أقوم 

به قبل ح�شولي على �لجائزة، ولكن بد�فعية �أعلى و�لتز�م كبير 

بحفاظي على لقب �لمعلم �لمتميز وما يترتب عليه من م�شوؤولية، 

مفيدة من نقاط �لقوة ومجالت �لتح�شين �لتي تعرفت �إليها من 

خالل �لجائزة، و�شاأركز ب�شكل خا�س على �لتكامل في �لعمل من 

خالل �لتعاون مع �لزميالت وموؤ�ش�شات �لمجتمع �لمحلي.

معلمتها: في  ر�أي  �لح�شبان  محمد  منى  وللمديرة   ج6( 

�إن �لمعلم من نتاج �لمجتمع وغر�شه، ي�شع بين �أيديكم ر�شيدً�، 

من �لمعلومات و�لمعارف متاأماًل �أن يحقق لنف�شه �أف�شل �لأد�ء، 

�لخبر�ت  نقل  خالل  من  �لإبد�عات  و�أحدث  �ل�شور،  و�أجمل 

خالل  من  وتعرفت  �لم�شتقبل،  جيل  �إلى  و�لمعرفة  و�لتجارب 

عملي طو�ل ثالثة �أعو�م �إلى ن�شمية �أردنية وفار�شة تربوية لم�شت 

عندها تميزً� متكاماًل من جميع �لجو�نب، كانت تعمل في جميع 

�لتجاهات �لعلمية، �لمعرفية، و�لجتماعية، و�لدينية و�ل�شحية 

وكانت �شاحبة �أ�شلوب هادئ ومقنع، وكم كنت �أعجب بها عندما 

كانت تدخل �إلى ح�ش�س �لثاني �لثانوي فكنت �أتلذذ عندما �أرى 

�أد�ءها وهند�مها �أبي�س من �لطبا�شير، مما يدل على �إخال�شها.

* * * * *
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�لر�شالة  ب�شمو هذه  و�إيماني  ر�شالتي  �أد�ء  في  �إخال�شي  �إن  ج1( 

�هلل  �شلى  محمد  �شيدنا  �لأول  بالمعلم  و�قتد�ئي  لطلبتي  وحبي 

مهنتي  في  نجاح  من  حققته  وما  �لأمانة؛  �أد�ء  في  و�شلم  عليه 

و��شتمر�ري في تطوير ذ�تي علميًا وتربويًا ز�د من ثقتي بنف�شي، 

بناء  في  �ل�شتمر�ر  �إلى  دفعني  �لذي  �لأمر  بي،  طالباتي  وثقة 

�أجيال �لغد وقادة �لم�شتقبل وبناة �لوطن، ر�جيا من �هلل تعالى 

�لتوفيق و�ل�شتمر�ر في هذه �لمهنة �لعظيمة.

ج2( بد� تميزي في �تباعي لالإجر�ء�ت �لآتية:

خلق روح جديدة لدى طلبتي للتعليم و�لدر��شة   

من خالل حّب �لمدر�شة و�لنتماء �إليها. 

�لمختلفة  �لأعمار  ذوي  �لطلبة  مع  �لتعامل   

تجعل  كثيرة،  ب�شفات  �لتحلي  �لمعلم  يلزم 

عن  �أبحث  د�ئما  فكنت  لطالبه،  قدوة  منه 

وحب  �لجميلة  �لقيم  فيهم  و�أغر�س  طاقاتهم 

�لتعليم و�ل�شتمر�ر للو�شول �إلى �لقمة وتقدير 

وعر�س  باأنف�شهم،  �لثقة  ومنحهم  جهودهم 

مما  زمالئهم،  �أمام  ونجاحاتهم  نتاجاتهم 

يدفعهم �إلى �لتقدم و�ل�شتمر�ر.

من  �لتعليم  في  �لمهم  دورها  و�إبر�ز  بالتكنولوجيا  �لهتمام   

و�إقامة   ICDL دور�ت  على  وزمالئي  زميالتي  تدريب  خالل 

�لمدر�شة  د�خل  وطالباتي  لزميالتي  �لمتنوعة  �لور�شات 

�أثر  له  كان  مما  و�لخبر�ت؛  �لمعرفة  فتبادلنا  وخارجها؛ 

و��شح في �إثر�ء �لعملية �لتدري�شية.

لديهن بحو�شبة  �لتفكير  وتنمية  �لطالبات  بقدر�ت  �لهتمام   

و�إثارة  بالت�شويق  تتميز  متنوعة  لأن�شطة  �لمدر�شي  �لمنهاج 

�لتفكير، و�لإفادة من م�شادر �لمدر�شة �لمتو�فرة لتنفيذها.

فكلفت  �لمدر�شة  في  �لتدريبية  �لور�شات  �إحدى  في  كنت  ج3( 

تمتلكه  وما  نف�شها  عن  �لح�شور  �إلى  �لتحدث  طالباتي  �إحدى 

وبد�أت  تتو�َن،  ولم  با�شتغر�ب،  فنظرت  وطموحات،  مو�هب  من 

�أعمالها  في  تميزها  عن  �لحديث  في  وت�شتر�شل  بثقة  تتحدث 

�أنهت حديثها بد�أ �لجميع بالت�شفيق فقالت  �لمحو�شبة، وعندما 

لي: لقد فوجئت عندما طلبِت مني �لتحدث، فقلت: لكنني متاأكدة 

مهار�ت  من  تمتلكينه  بما  �لتحدث  على  قدرتك  من 

كغيرك من زميالتك. لذ� علينا نحن �لمعلمين �أن 

نتعرف �إلى طلبتنا ونثق بقدر�تهم ون�شتثمرها.

ج4( �أعز�ئي �لمعلمين �أن�شحكم بما ياأتي:

 �ل�شعي �لد�ئم لالأف�شل و�لعمل على تنمية �أنف�شنا 

ذ�تيًا.

ونحمل  �لأجيال  نبني  فنحن  بمهنتنا،  �لعتز�ز   

ر�شالة �شامية.

 جائزة �لملكة ر�نيا �لمعظمة للمعلم �لمتميز حافز 

معايير  �أمام  ت�شعنا  وهي  قدما،  للم�شي  �لمعلمين  لكل  كبير 

لتنظيم �أعمالنا وتقدير قيمة مهنتنا و�لعتز�ز بها.

علينا مو�جهة �أي تحديات قد تعتر�شنا ون�شتثمر ما هو متاح   

للقيام بو�جبنا على �أكمل وجه.

�نخر�طنا في �لمجتمع �شيزيد من �حتر�م �لآخرين لنا؛ لذ�   

علينا �أن نكون عنا�شر تغيير في مجتمعنا لالأف�شل، لمو�كبة 

�لتطور�ت �لتي تحدث في مجال �لتعليم، �لأمر �لذي ينعك�س 

على �أبنائنا �لطلبة وعلى مد�ر�شنا ووطننا.

المدر�شة: ماأدبا �لثانوية �لأولى �ل�شاملة للبنات / مديرية ماأدبا

الفئــــــة: �لر�بعة

المركز: �لثالث 

ICTE ال�شهادة العلمية: بكالوريو�س علم �لحا�شوب + دبلوم عاٍل

عدد �شنوات الخبرة في التدري�س: 12 �شنو�ت

عدد ن�شاب الح�ش�س: 15 �شاعة

بسمة حسن حسين أبو مطحنة

الجائزة تضعنا 
أمام معايير 

لتنظيم أعمالنا 
وتقدير قيمة 

مهنتنا واالعتزاز 
بها
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�لبحث  �إلى  نوجههم  لهم  ومر�شدين  لطالبنا  قدوة  فلنبَق   

و�ل�شتك�شاف و�إطالق �لعنان نحو �لتفكير ولإ�بد�ع. 

ج5( لي�س للطموح حدود ولي�س للتميز حدود �أي�شا، �شاأ�شتمر باإذن 

في  باندماجي  كل جديد  ومو�كبة  تطوير خبر�تي  في  تعالى  �هلل 

و�لطالع  مهنيًا،  ذ�تي  وتنمية  �لمختلفة،  �لخبر�ت  مع  �لمجتمع 

لي  �شتتاح  �لتي  �لدور�ت  خالل  من  �لمختلفة  �لمعارف  على 

�لمختلفة  �لمر�كز  �أو  �لجائزة  ومكتب  �لتربية  مديرية  قبل  من 

طلبتي  طاقات  و��شتثمار  �لعطاء  في  و�ل�شتمر�ر  �لمجتمع،  في 

ومتابعتهم، و��شتثارة خبر�تهم، لإي�شالهم �إلى �لإبد�ع و�لتميز.

ج6( تقول �لمعلمة فوزية �لم�شري في زميلتها:

بالطالبات  باهتمامها  ذ�تها  حد  في  ر�شالة  �لر�ئعة..  زميلتي   

و�حتو�ِئهن و�ل�شعور بهن في كل وقت.

ذ�ت يوم �شعرت ب�شغط �لعمل لدرجة �أنني لم �حتمل �ل�شتمر�ر 

في �أد�ء بع�س �لمهمات �لمطلوبة مني، فقامت �لمعلمة ب�شمة- من 

غير �أن �أطلب منها- باإعد�د عر�س لور�شة تدريبية كنت م�شاركة 

فيها، ومثلت ��شم مدر�شتي في تلك �لور�شة، وح�شرت نيابة عني، 

يعتمد  زميلة  وباأنها  نف�شها،  في  متاأ�شل  �لخير  باأن  �أ�شعرني  مما 

عليها في كل �أمر، �أدعو لها بالتوفيق. 

* * * * *
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تبني  �أجيال  تعد  �لب�شرية،  تاريخ  في  مهنة  �أ�شمى  �لتدري�س  ج1( 

�لوطن، وتجعله يو�كب �لدول �لمتقدمة في مختلف �لحقول، وهي 

ت�شعرني باأن لي دور� مهما وبارز� لي�س فقط في مكان عملي، و�إنما 

مع  �لناجحة  وعالقاتي  �لتعاون  روح  و�إن  �لوطني،  �ل�شعيد  على 

�لمجتمع �لمحلي و�أولياء �لأمور و�لإد�رة �لمدر�شية بكادرها �لمتميز 

و طالباتي �لمتميز�ت في مختلف �لنو�حي ُتحّفزني لال�شتمر�ر. 

ج2( يكمن تميزي في �لإجر�ء�ت �لآتية:

و�لبناء  �لإيجابي  �لتغيير  �إحد�ث  على  �لقدرة   

�لهدف  تحقيق  �شبيل  في  �ل�شعوبات  وتذليل 

�لمن�شود. 

وقيم  و��شحة  وفل�شفة  ور�شالة  روؤية  وجود   

�أ�شا�شية لدي.

فاعلة  �إ�شتر�تيجيات  ��شتخد�م  على  �لقدرة   

ومتنوعة في �لتدري�س.

�لمو�رد  �إد�رة  في  �لكافية  �لمهارة  �متالك   

�لمتاحة و�لبديلة في حال وجود نق�س، و�لقيام 

بتنمية ذ�تي مهنيا با�شتمر�ر.

تفعيل دوري ودور طالباتي في خدمة �لمجتمع   

�لمحلي  و�لمجتمع  �لأمور  �أولياء  و�إ�شر�ك  �لمحلي 

في �لعديد من �لأن�شطة و�لتو��شل معهم للو�شول �إلى �أف�شل 

م�شتوى في عملية �لتعليم.

�لموؤتمر�ت  في  و�لم�شاركة  �لأن�شطة،  من  بالعديد  �لقيام   

وور�شات �لعمل، وم�شاركة طالباتي في �لعديد منها.

�لتاأكد من مدى فاعلية �لأهد�ف وتحققها حيث �أنفذ طر�ئق   

و�لأن�شطة،  للح�ش�س  �لم�شتمر  �لتقويم  في  وفعالة  متنوعة 

�لعملية  تح�شين  في  �لنتاجات  توظيف  من  �أتمكن  وبذلك 

�لتعلمية-�لتعليمية. 

بزيارة  يقوم   ASP �شركة  من  �أمريكيا  وفد�  �أن  بلغني  ج3( 

لدي  �لح�شة  من  جزء  لح�شور  طريقهم  في  و�أنهم  �لمدر�شة، 

�أقوم  وكنت  �لحا�شوب،  بمختبر  �إنجليزية  لغة  �أنها ح�شة  خا�شة 

دقائق  وبدل من ح�شورهم ع�شر  و�شولهم،  �لح�شة عند  باإد�رة 

تابعو� �لح�شة �إلى نهايتها، ثم قامو� بالت�شفيق، ووقف �لم�شوؤول 

لم  و�أنهم  وتاأثره،  �إعجابه  مدى  عن  معبر�  �شاكر� 

ي�شتطيعو� �لمغادرة ل�شدة �إعجابهم ب�شير �لح�شة، 

�لإ�شتر�تيجيات  وفاعلية  �لطالبات  وتفاعل 

�لم�شتخدمة. لذ� فاإن �لمعلم �لذي يخطط ويح�شر 

للح�شة ب�شكل �شحيح، يكون م�شتعد� د�ئما لإعطاء 

ح�شة متميزة. 

ج4( �أ�شجع كل زميل وزميلة في �لمهنة ي�شعر باأن 

للقب معلم متميز  يوؤهله  ما  �لمو��شفات  لديه من 

�أل يفوت هذه �لفر�شة �لذهبية، و�أن يقوم بالتمعن 

في  وتر�بطها  �شفافيتها  من  و�لإفادة  بالمعايير 

�إعطاء و�شف دقيق ل�شخ�شيته و�أن يعبر عن �أد�ئه وتميزه 

و�أن يكون  و�لتنميق،  �لمغالة  بكلمات ب�شيطة ملمو�شة بعيدة عن 

�لجائزة  فمعايير  �لمناف�شة؛  على  وقدرته  بتميزه  �لثقة  كل  و�ثقا 

تلم�س �لتميز ب�شتى �أنو�عه، وت�شلط �ل�شوء على �لنو�حي �لإيجابية 

للمعلم �لإن�شان �لقادر على �لعطاء و�ل�شعي دوما لالأف�شل، �لذي 

يجعل من �لمادة �لتعليمية �لتي يدر�شها �لمحور �لأ�شا�شي لتميزه 

ويّطلع على تجارب غيره لالإفادة منها.

المدر�شة: دير �أبي �شعيد �لثانوية �ل�شاملة للبنات / مديرية �لكورة

الفئــــــة: �لر�بعة

المركز: �لثالث 

ال�شهادة العلمية: ماج�شتير �أ�شاليب تدري�س �للغة �لإنجليزية

عدد �شنوات الخبرة في التدري�س: 9 �شنو�ت

عدد ن�شاب الح�ش�س: 15 �شاعة

دنيا زاد سلطان عبدالله الشريدة 

إن المعلم 
الذي يخطط 
ويحضر للحصة 
بشكل صحيح، 
يكون مستعدا 
دائما إلعطاء 
حصة متميزة
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ج5( بعد ح�شولي على هذ� �للقب �لذي دعمني وعززني وجعلني 

�لتربوية  �لتطور�ت  �آخر  متابعة  على  �أحر�س  �أكبر،  بثقة  �أ�شعر 

و�لم�شاركة فيها، و�إنني باإذنه تعالى �أطمح لنيل �شهادة �لدكتور�ه، 

وذلك لتطوير قدر�تي في �لتدري�س و�للتحاق بالبر�مج و�لدور�ت 

�لتدريبية �لتي تثري معلوماتي، مما ينعك�س �إيجابيًا على تدري�شي 

وعلى طالباتي.

ج6( �لمعلمة رباب محمد حرب ت�شف زميلتها بقولها:

�إن �إد�رة �أي حو�ر وخا�شة بلغة �أجنبية يحتاج �إلى �شخ�شية قوية 

�إلى  و�إر�دة ثابتة؛ وهذ� ما �شهدته لدى �لمعلمة دنيا حين دعتنا 

ندوة حول �لثقافات، جمعت فيه بين ثقافتنا و�لثقافة �لأمريكية 

كمو�شوع طرح للنقا�س بوجود عدد كبير من �ل�شيوف معظمهم 

ب�شخ�شيتها  وتمكنت  �لأجانب،  �ل�شيوف  من  وعدد  �لعرب،  من 

بين  �لحو�ر  ذلك  تدير  �أن  بنف�شها  وثقتها  و�لمرحة،  �لهادئة 

طالبات من �أكثر من مدر�شة ومع �أطر�ف �أمريكية. لقد كان لها 

�لكثير من �لمو�قف �لتي �أثرت فّي وفي كثيٍر من زميالتها.

* * * * *
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ج1( تعد مهنة �لتعليم من �أرقى و�أقد�س �لمهن على مر �لع�شور، 

وهي �أ�شا�س تقدم �ل�شعوب ونه�شتها، وهذ� ما يدفعني لال�شتمر�ر 

ببناء  �لإ�شهام  في  ور�شالتي  روؤيتي  لتحقيق  �لطريق  وهي  فيها، 

�لمنتمي  �لمنتج،  �ل�شباب  من  جيل  تخريج  خالل  من  �لمجتمع 

لوطنه و�لقادر على مو�جهة �لتحديات و�إحد�ث �لتغيير �لإيجابي 

في �لمجتمع. 

ج2( �أما بالن�شبة لمجالت تميزي فيمكن تلخي�شها في ما ياأتي:

�أ�شا�شية  وقيم  و��شحة  ور�شالة  روؤية  �متالك   

و�أهد�ف تتما�شى مع ر�شالتي. 

عمل  في  �لوقت  و��شتثمار  بالدو�م  �للتز�م   

منتج. 

خالل  من  ذ�تيا  نف�شي  تنمية  على  �لمو�ظبة   

عبر  �لمنتديات  في  و�لم�شاركة  �لعمل  ور�س 

�لتربوية  �لم�شتجد�ت  ومتابعة  �لإنترنت، 

با�شتمر�ر وتبادل �لخبر�ت مع زمالئي. 

و�لتقويم  �لتدري�س  �إ�شتر�تيجيات  توظيف   

و�أدو�ت �لتكنولوجيا �لحديثة، وم�شادر �لتعلم 

�لعلوم  وربط  �ل�شفية  �لغرفة  د�خل  �لبديلة 

بالحياة �ليومية. 

م�شتوى  ترفع  �أن�شطة  في  �لطالبات  �إ�شر�ك   

وعيهن بق�شايا محلية وتعزز �نتماءهن للمجتمع.

و�لت�شال  �لقيادة  ومهار�ت  �لجماعي  �لعمل  قيم  تنمية   

و�لتفكير �لإبد�عي عند �لطالبات. 

بناء عالقات �إيجابية ومميزة مع �لروؤ�شاء و�لزمالء في �لعمل   

ومع طالباتي من جهة �أخرى.

ج3( من �لمو�قف �لتي حدثت معي ولن �أن�شاها في �أثناء عملي 

�أمام  للح�شة  عر�شي  �أثناء  وفي  للجائزة  تقييمي  يوم  في  �أنه 

ح�شتي  وكانت  فجاأة،  �لكهربائي  �لتيار  �نقطع  �لتقييم،  لجنة 

يقف  لم  ذلك  �أن  �إل  �لعر�س  عملية  في  �لحا�شوب  على  تعتمد 

حائاًل �أمام �إتمام �لح�شة، فقد قمت على �لفور بتطبيق �لخطة 

عائق  �أي  دون  لها  خططت  كما  �لح�شة  تنفيذ  تم  وقد  �لبديلة، 

و�لحمد هلل. 

ج4( من خالل تجربتي �لخا�شة في �لجائزة، فاأنا 

�لميد�ن  في  و�لمعلمات  �لمعلمين  زمالئي  �أ�شجع 

لأنها  �لر�ئدة،  �لتجربة  على خو�س هذه  �لتربوي 

تمتاز بال�شفافية، و�لطالع على معايير �لجائزة، 

لما لها من �أهمية في توجيه �لمعلمين للكثير من 

كفاءتهم  م�شتوى  رفع  في  ت�شهم  �لتي  �لق�شايا 

�لمعلمين  زمالئي  و�أن�شح  �لتعليمي،  �لمجال  في 

بما  �للتز�م  �لجائزة  �إلى  �لتقدم  في  �لر�غبين 

على  و�لطالع  �لمعايير،  كتابة  عند  مطلوب  هو 

�أهمية  مع  منها،  لالإفادة  �شبقوهم  من  تجارب 

�إلى  �لمعلمين  �أنبه  �أن  و�أود  لالإنجاز�ت،  �لتوثيق 

�لبيئة  على  �أثره  يقت�شر  ل  �أن  يجب  �لتميز  �أن 

بيئة  �إلى  يتعد�ه  �أن  يجب  و�إنما  فقط،  �ل�شفية 

�لمحلي.  و�لمجتمع  �لمدر�شة 

من  للمزيد  قويا  د�فعا  �لجائزة  على  ح�شولي  ج5(�أعطاني 

�لعطاء، وتحمل م�شوؤوليات كبرى للمحافظة على م�شتوى �لتميز؛ 

�لهتمام  مثل  عملي،  في  �لجو�نب  بع�س  تقوية  على  �شاأعمل  �إْذ 

المدر�شة: جمانة �لثانوية �ل�شاملة للبنات / مديرية �إربد �لأولى

الفئــــــة: �لر�بعة

المركز: �لثالث 

ال�شهادة العلمية: بكالوريو�س �إد�رة �أعمال

عدد �شنوات الخبرة في التدري�س: 5 �شنو�ت

عدد ن�شاب الح�ش�س: 18 �شاعة

شيرين محمد عبد العزيز دلقموني

أحرص على 
تنمية قيم 

العمل 
الجماعي 
ومهارات 
القيادة 
واالتصال 
والتفكير 

اإلبداعي عند 
الطالبات
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باإ�شر�ك �لطالبات بق�شايا عالمية، وتنمية نف�شي �أكاديميا ومهنيا 

�لبحث  مهار�ت  بتنمية  و�لهتمام  در��شتي،  متابعة  خالل  من 

�لعلمي عند �لطالبات. 

�شيرين  بالمعلمة  ر�أي  �شليمان(  )منير  �لتربوي  للم�شرف  ج6( 

فيقول:

ر�شالتي �إلى جميع �لمعلمين �لمنتمين لمهنتهم �لمقد�شة مالحظة 

�شر نجاح �لمعلمة �شيرين دلقموني �لتي �أت�شرف �أن �أكون م�شرفا 

�لتعلم  على  �إ�شر�رها  في  يكمن  �لذي  لعملها،  مالزما  تربويا 

�لجديدة  �لتربوية  بالمو�شوعات  د�ئما  تفاجئنا  فهي  �لم�شتمر، 

�لتي من �شاأنها �لرتقاء بم�شتوى �أد�ء �لطالب، و�لمبادرة في �لعمل 

�لم�شتمر  و�لتعاون  �لمعلمين  لم�شاركة  �لمحفزة  �لأفكار  وتقديم 

�أتمنى �لتو��شل مع هذه �لنجمة �لتربوية لكت�شاف مزيد  معهم. 

من �لتدفق �لإبد�عي �لذي نحتاجه في تح�شين �أد�ء طلبتنا.

* * * * *
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ج1( على مدى �شنين عملت فيها معلمًا للتربية �لمهنية للمرحلة 

�لثانوية، كنت �أتطلع لالرتقاء بالم�شتوى �لتعليمي لأبنائنا �لطلبة، 

لديهم  فاأجد  طلبتي،  �إلى  �أنقـله  جديد�،  �شيئا  يوم  كل  �أتعلم 

�لتفاعل للح�شول على �لمزيد، مما يحفزني على �ل�شتمر�ر، و�أن 

�لتقدم و�لرتقاء لي�س بال�شيء �ل�شعب، فالعمل �لمنظم و�لجهد 

�لمتو��شل كفيالن ببناء جيل و�عد لم�شتقبل م�شرق باإذن �هلل. 

��شتعد�د  مدى  من  ينطلق  �لتعليم  في  للتميز  مفهومي  �إن  ج2( 

�لبيئة  في  �لمتاحة  �لإمكانات  ل�شتثمار  �لمعلم 

لتحقيق  وت�شخيرها  �لمدر�شي  و�لمحيط  �ل�شفية 

نتائج محورها طالب متعلم تمثلت بالن�شبة لي في:

توظيف تكنولوجيا �لمعلومات و�لت�شالت.  

تعزيز دور �لطالب و�إك�شابه ثقة بنف�شه.  

تتو�فر  تعليمي محفز  يحيطه جو  �إيجاد �شف   

فيه بيئة نظيفة، م�شاءة، ومرتبه وهادئة.

نقاط  لمعالجة  علمية  ن�شاطات  ت�شميم   

�ل�شعف.

ن�شاطات  في  �لمدر�شية  �لإذ�عة  دور  تفعيل   

�لكتابة و�لإلقاء. 

قمت بت�شميم لوحات تدريبية �شاملة و�أجهزة تعليمية نفذتها   

بم�شاعدة طلبتي.

عمل �لبرو�شور�ت و�لمن�شور�ت لما يعود بالفائدة على �لبيئة   

�لتربوية.

حو�شبة منهاج �لتدريب �لعملي لتخ�ش�شي.  

�لد�ر�ت  وت�شميم  �لإلكترونية  �لأجهزة  �شيانة  من  �لتمكن   

�لإلكترونية.

عملية  تثقيفية  حملة  مدر�شتي  في  �لمرور  لجنة  طالُب  قاَد   

�لمرورية  �لتوعية  في  �لمد�ر�س  بع�س  في  �ل�شغار  للطالب 

تحت �إ�شر�في. 

ج3( في �إحدى �ل�شنو�ت لحظت �أن طالبا ذكيا في م�شغلي خف 

�أخرج  لم  لكن  و�إر�شاده،  بن�شحه  فقمت  غيابه  وتكرر  ن�شاطه 

وقال  �لمدر�شة،  �إلى  يعد  ولم  فيه  غاب  يوم  جاء  �أن  �إلى  بنتيجة 

�أ�شير  كنت  تقريبا  �شهرين  وبعد  �لمدر�شة،  ترك  قد  �إنه  زمالوؤه 

بال�شيارة ف�شاهدته وتوقفت ودعوته ففوجئ بي، وكان 

يزورني  �أن  �إليه  فطلبت  �لعمل  من  مغبر�  متعبا 

ل مجال  نقا�س  وبعد  وفعال ح�شر�،  و�لده،  برفقة 

�إلى  بالعودة  �أمره  وولي  �إقناعه  ��شتطعت  لذكره 

�لآن  ويتابع  معدل،  على  وح�شل  وعاد  �لمدر�شة، 

در��شته �لجامعية.

 

�أن  و�لمعلمات  �لمعلمين  زمالئي  �أن�شح  ج4( 

منا  لكل  لأن  �لجائزة،  �إلى  بالتقدم  يترددو�  ل 

�لجائزة  جاءت  وقد  بد�خله،  يختبئ  �لذي  تميزه 

�إبد�عاتهم  وتظهر  و�لمعلمات،  �لمعلمين  لتن�شف 

�شوف  �إيجابية  �آثار  من  فيها  لما  بهم؛  وتتقدم  مكانتهم،  وتقدر 

�لقوي  �لحافز  لديهم  و�شتجعل  ومعرفتهم،  �أد�ئهم  على  تنعك�س 

�لتميز  �إلى  �أن يو�شلهم  �لذ�ت و�لبحث عن كل ما يمكن  لتطوير 

من تطوير �أ�شاليب �لتدري�س، وتعزيز نقاط �لقوة ومعالجة نقاط 

�ل�شعف، وتعمل على زيادة �أو��شر �لتعاون و�لتو��شل مع �لزمالء 

�لأمور  و�أولياء  �لطلبة  ثقة  معدل  زيادة  عن  ناهيك  و�لم�شوؤولين 

و�حتر�م �لمجتمع باأطيافه كافة لكفاءة �لتميز، و�إنه ل�شعور تعجز 

المدر�شة: برهان كمال �لثانوية �لمهنية / مديرية عمان �لأولى

الفئــــــة: �لخام�شة

المركز: �لأول 

ال�شهادة العلمية: دبلوم هند�شة �إلكترونيات

عدد �شنوات الخبرة في التدري�س: 23 �شنة

عدد ن�شاب الح�ش�س: 28 �شاعة

أحمد علي دوسو الخوالدة

فالعمل 
المنظم والجهد 

المتواصل 
كفيالن لبناء 

جيل واعد 
لمستقبل 

مشرق
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بتكريم  و�لمتميز�ت  �لمتميزون  يحظى  �أن  و�شفه  عن  �لكلمات 

�أتمناه  �شخ�شيا  و�أنا  �لمعظمة،  �هلل  �لعبد  ر�نيا  �لملكة  جاللة 

للجميع. 

�أ�شعى  �شوف  �لمتميز«  »�لمعلم  لقب  على  ح�شولي  بعد  ج5( 

لتطوير عملي على �لأ�شعدة كافة �لتي تنمي �لمهار�ت و�لقدر�ت، 

و�أ�شعى لتحقيق �لمزيد من �لن�شاطات �لتي تدعم �لعملية �لتعلمية 

�لتعليمية �شو�ء �أكانت للطالب �أم �لمدر�شة، و�شاأعمل على تفعيل 

�لم�شاعدة  بتقديم  �لميد�ن  في  للجائزة  �شفيرً�  بو�شفي  دوري 

�لجائزة  ون�شر  �لتر�شيح  �لر�غبين في  ��شتف�شار�ت  و�لإجابة عن 

لت�شل �إلى كل مدر�شة. 

قائال:  �لمدر�شة  مدير  حمد�ن  روحي  �لمهند�س  يتحدث  ج6( 

�أعجبني �أ�شلوب �لأ�شتاذ �أحمد في تعامله مع حالتين من �لطلبة 

در��شيتين  �شنتين  مدة  رعايتهما  في  �لخا�شة  �لحتياجات  ذوي 

على �لرغم من ظروفهما �ل�شعبة حتى �إنهاء در��شتهما. 

�لمهند�س ماجد �لطويل م�شرف �لم�شاغل قال: �أتذكر موقفًا في 

نتائج  �لمركز �لأول في  �ل�شنو�ت حيث ح�شل طالب على  �إحدى 

�لثانوية �لعامة وذكر �لطالب �أن ح�شوله على هذه �لنتيجة ب�شبب 

ت�شجيع �لأ�شتاذ �أحمد له ودعمه معنويا، مما كان له �لأثر �لكبير 

في �إقبال �لطلبة لالن�شمام �إلى �لمدر�شة �لمهنية.

* * * * *
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ج1( من �لأمور �لتي ترّغبني بال�شتمر�ر في مهنة �لتدري�س:

�لر�شالة �لتي �أحملها و�أ�شر على تحقيقها وهي �لإ�شهام في   

بناء جيل مفكر قادر على مو�كبة �لتطور مع �لمحافظة على 

�لمكت�شبات �لدينية و�لوطنية.

�لتغير �لكبير في نظرة �لمجتمع �لمحلي للمعلم خا�شة بعد   

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

حققت بالفعل مقولة جاللتها “وعاد زمن �لمعلم”.

�لروح �لمعنوية �لعالية وزيادة ثقتي بنف�شي من خالل �لتكريم   

وزيادة تقديري لذ�تي ومهنتي.

ج2( يكمن تميزي في:

من  لأن  باأخالقياتها  و�لتحلي  لمهنتي  حبي   

يحب عمال يبدع فيه.

وزميالتي  مديرتي  مع  �لتو��شل  على  قدرتي   

وطالباتي.

حديثة  تدري�س  �إ�شتر�تيجيات  ��شتخد�م   

ومتنوعة تنمي �لتفكير �لإبد�عي.

دور  لتفعيل  �أتعلم(  كيف  )علمني  �شعار  �أرفع   

�لطالبة في �لح�شة.

م�شاركتي في مختلف �للجان و�لأن�شطة �لمدر�شية.  

�لتربوية  �لإجر�ئية  و�لبحوث  �لدر��شات  �إعد�د  في  مهارتي   

و�لإفادة منها.

على  و�لقدرة  �لموثقة  و�إنجاز�تي  �لمنظمة  �شجالتي   

�إنجاز  )�شجل  لعملي  منا�شبة  ونماذج  �شجالت  ��شتحد�ث 

�لمعلمة �ل�شخ�شي( و�شجالت لالإد�رة.

ج3( من �أبرز �لمعوقات �لتي و�جهتني:

كبير  تباين  فهناك  مهنية  تخ�ش�شات  طالبات  �أدر�س  �أنني   

في م�شتوى �لتح�شيل و�لأد�ء لديهن خا�شة و�أنهن من ذو�ت 

�لأد�ء �لمتدني وهذ� يتطلب مني جهودً� م�شاعفة.

�ختالف �لثقافات و�لمعتقد�ت لدى �لطالبات �لذي ينعك�س   

على �شلوكهن. 

عدم تو�فر ما يكفي من مختبر�ت �لحا�شوب وكثرة �لح�ش�س   

�لإلكتروني  �لتعلم  توظيف  يعوق  �لمختبر  في  تعطى  �لتي 

ويتطلب مني �إجر�ء�ت وترتيبات م�شبقة لتحدي هذه 

�ل�شعوبات. 

 حر�شي على م�شاعدة طالباتي لمو�كبة �لتطور�ت 

في ظل ثورة �لإنترنت و�لإفادة منها لتحقيق قيمة 

م�شافة.

حيث  �لمدر�شة  في  �لح�ش�س  برنامج  تنظيم   

بحكم  �أيام  ثالثة  في  كله  ن�شابي  ينح�شر 

�لتخ�ش�شات �لمهنية.

قوة  وهي:  وفقها  ي�شير  محاور  ثالثة  للمعلم  ج4( 

وتوثيق  �لعلمية،  �لمادة  من  وتمكنه  �ل�شخ�شية، 

�لإنجاز�ت، فاأن�شح زمالئي وزميالتي بما ياأتي:

�ل�شدق و�لإخال�س و�لرقابة �لذ�تية في �لعمل.  

كافة:�لأكاديمية  �لجو�نب  به من  و�لهتمام  �لطالب  �حتر�م   

و�ل�شلوكية و�إك�شابه �لقيم و�لتجاهات.

�لتو��شل مع �لمجتمع �لمحلي.  

المدر�شة: لبابة بنت �لحارث �لثانوية للبنات/ مديرية جر�س

الفئــــــة: �لخام�شة

المركز: �لثالث 

ال�شهادة العلمية: بكالوريو�س �أحياء

عدد �شنوات الخبرة في التدري�س: 17 �شنة

عدد ن�شاب الح�ش�س: 15 �شاعة

هيجر عبد الفتاح سالم السحلة

الروح المعنوية 
العالية وزيادة 
ثقتي بنفسي 

من خالل 
التكريم وزيادة 
تقديري لذاتي 

ومهنتي
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ج5( ومما �شاأعمل عليه بعد ح�شولي على لقب �لمعلم �لمتميز:

للدر��شات  متابعتي  خالل  من  �لم�شتد�مة  �لمهنية  �لتنمية   

و�شاأتابع   )ICTE( �لعالي  �لدبلوم  �لآن  �أدر�س  حيث  �لعليا 

�لم�شو�ر �إن �شاء �هلل.

�لتي  �لمجالت  مختلف  في  للمعلمات  تدريبية  ور�شات  عقد   

يمكنني �لم�شاهمة فيها.

تبادل �لخبر�ت مع �لآخرين د�خل �لمدر�شة وخارجها.  

من  تكريمي  لأن  �هلل  �شاء  �إن  �لتميز  طريق  على  �ل�شتمر�ر   

جاللة �لملكة يعّد �تفاقًا بيننا على ذلك.

�لأول  �ل�شف  �لهيجاء من  �أبو  ر�نيا عناد  �لطالبة  ج6( وتتحدث 

�لثانوي – تعليم �شحي عن معلمتها:

�أبد�أ كالمي بالحديث عن جوهرة نادرة �لوجود عن �لمعلمة هيجر 

�لتعبير،  في  �لكلمات  لحتارت  عنها  �أكتب  �أن  �أردت  لو  �ل�شحلة؛ 

ولمالأت جميع �شفحات �لعالم دون مبالغة. �أح�س باأنه مهما كتبت 

�لحديث،  �شاأبد�أ  �أين  �أعرف من  ل  �لكلمات عاجزة.  تبقى  عنها 

فاأ�شلوبها  �لطالبات  مع  تعاملها  طريقة  في  متميزة  فعال  �إنها 

�لح�شة،  �أثناء  في  �لمادة  فهم  على  �لطالب  يجبر  �لتدري�س  في 

تعطى  باأنها  �لح�ش�س  باقي  عن  �لحياتية  �لعلوم  ح�شة  وتتميز 

�لإنترنت  �شبكة  على  �لبحث  مثل  �لطالب  �نتباه  تجذب  بطر�ئق 

�شكل  على  م�شوقة  بطريقة  �لدر�س  و�إعطاء  �لدر�س  مو�شوع  عن 

�لطالبات  �أمام  �بت�شامتها  ذلك  �إلى  �إ�شافة  للتفكير(.  )مفاتيح 

و�لكتئاب،  بالملل  �ل�شعور  وعدم  و�لرتياح  �لأمل  لهن  فتبدي 

وهدفها لي�س �لتعليم فقط و�إنما �لتربية على �لأخالق �لإ�شالمية 

�لحميدة، ولكن بطريقة لبقة تجذب �لطالبة �إلى �لعمل بما تقوله 

يحفز  ون�شاطها  �لآخرين.  في  �لتاأثير  �أ�شلوب  لديها  ويوجد  لها، 

�إبد�عاتها،  و�أي�شا  حذوها،  يحذو�  و�أن  تقليدها  �إلى  �لأ�شخا�س 

فعند �لحديث معها في �أي مجال تح�س باأنها ملمة به، وهي تحب 

فتعطي ح�شة  �لطالبات  �إلى  تو�شلها  �لمعلومات،  �لح�شول على 

دو�م  لها  �أتمنى  نتائج.  على  تح�شل  لكي  ون�شاط  تفاعل  فيها 

�لتقدم �إن �شاء �هلل. 

* * * * *
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ملحق رقم )1(
أسماء الفائزين لعام 2008

المركزالفئةالتخ�ض�صالمدر�ضةالمديريةا�ضم المعلمالت�ضل�ضل

معلم �شف خديجة بنت خويلد �لأ�شا�شية- �لرمثا�لرمثاعبير خليفه حامد �ل�شبول1

ى
ل
و

لأ
ا

�لأول

�لثانيمعلم �شفن�شيبة �لمازنية �لأ�شا�شية �لمختلطةماأدباعال يون�س علي �أبو جابر2

�لثانيمعلم �شف و�دي �لدير �ل�شرقي �ل�شاملة �لمختلطةجر�س�شلوى نجاح عيد �لحر�ح�شة3

�لثالثتربية �بتد�ئية �لإ�شر�ء �لأ�شا�شيةعمان �لأولى�شمر �أحمد عبد �لمح�شن �ن�شا�شي4

�لثالثتربية وعلم نف�س و�دي �لريان �لأ�شا�شية �لمختلطة�لأغو�ر �ل�شماليةختام علي �أحمد �شالح5

�لفيزياءدحل �لأ�شا�شية �لمختلطة�لمفرق�شمر �إبر�هيم علي �ل�شديفات6

ة
ي
ن
ثا

ل
ا

�لأول

�لثاني�إنجليزي بنات �لرمثا �لثانوية للبنات�لرمثاديانا نعيم �شليم حد�د7

�لثانيعلوم عبين �لثانوية �ل�شاملة للبناتعجلون�أمل محمد �شالم �لمومني8

�لثالث�شريعة طور �لح�شا�س �لأ�شا�شية �لمختلطة�لبادية �لو�شطىعبير نوي�شر علي �لمر�عبة9

�لثالثمجال علوم �لحوية �لأ�شا�شية �لمختلطة�لكرك�آمنة محمد �شالمه �لقطاونة10

�لثالثفقه وت�شريع �لعزيزية �لأ�شا�شية �لمختلطة�لكرك�شحر فايز علي �ل�شيد �لعلقماوي11

ريا�شيات �شخرة �لأ�شا�شية للبناتعجلونيمامة يو�شف �شليمان �لمومني12

ة
ث
ل
ثا

ل
ا

�لأول

�لثاني�للغة �لعربية و�آد�بها�لخن�شاء �لثانوية للبناتماأدباثروة حطاب �شليمان �لدعجة13

�لثاني�لفيزياءمحي �لثانوية �ل�شاملة للبنات�لمز�ر �لجنوبي�عتماد جميل عبد �لرحيم �لجعافرة14

�لثالثتغذية و�قت�شاد منزل �أم ق�شير �لثانوية �لمختلطة �ل�شاملة�لبادية �لو�شطىهند عقيل خالد نبهان15

�لثالث�للغة �لعربية�أم �لدنانير �لثانوية �لمختلطةعين �لبا�شاتركية �إبر�هيم محمد �لن�شير�ت16

�لثالثجغر�فيادير �أبي �شعيد �لثانوية �ل�شاملة للبنات�لكورةخيرية عارف محمد �ل�شريدة17

�لثالث�أحياء حبر��س �لثانوية �ل�شاملة بناتبني كنانةفيحاء نايف ح�شين �لمومني18

�لثالثمعلم مجال �إجتماعياتخديجة بنت خويلد �لأ�شا�شية- �لعقبة�لعقبةوفاء عبد �لرحيم عبد �لقادر �لقو�بعة19

ريا�شيات �لملك عبد�هلل �لثاني للتميز�إربد �لأولىغادة �شليمان عبد�هلل مرم�س20

ة
ع
اب

ر
ل
ا

�لأول

�لثاني�إنجليزي �لملكة زين �ل�شرف �لثانوية للبنات�لكركرهام عبد �لمح�شن خليل �لحبا�شنة21

�لثالثحا�شوبماأدبا �لثانوية �لأولى �ل�شاملة للبناتماأدباب�شمة ح�شن ح�شين �أبو مطحنة22

�لثالث�إد�رة �أعمال جمانة �لثانوية �ل�شاملة للبنات�إربد �لأولى�شيرين محمد عبد �لعزيز دلقموني23

�لثالث�أدب �إنجليزي دير �أبي �شعيد �لثانوية �ل�شاملة للبنات�لكورةدنيا ز�د �شلطان عبد�هلل �ل�شريدة24

�لثالثريا�شيات�أم قي�س �لثانوية �ل�شاملة للبناتبني كنانة�أماني عبد�لحميد زعل �لكوفحي25

ر�ديو وتلفزيونبرهان كمال �لثانوية للبنبنعمان �لأولى�أحمد علي دو�شو �لخو�لدة26

ة
�ض

م
خا

ل
ا

�لأول

�لثالث�أحياء لبابة بنت �لحارث �لثانوية للبناتجر�سهيجر عبد �لفتاح �شالم �ل�شحلة27
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ملحق رقم )2(
خطة عمل جمعية الجائزة مع الفائزين كما هي

في 2009-5-3

المواعيد الجهة المانحةالبرامجالأهداف

تنمية مهنية

Teachers  Communities of Practice (CoP)

 تطبيق م�شروع مدر�شتي �لأجمل

جمعية �جلائزة

�أجنزت

 وم�شتمرة

�جلامعة �لها�شميةمنحتان در��شيتان لدرجة �ملاج�شتري

�أجنزت لعام 2008

قيد �لتنفيذ لعام 2009

قيد �لتنفيذ�جلامعة �لأردنية�أربع منح در��شية لدرجة �ملاج�شتري

قيد �لتنفيذجامعة �لريموك ثالث منح در��شية لدرجة �ملاج�شتري

قيد �لتنفيذ�جلامعة �لأردنيةدور�ت لغة �إجنليزية

قيد �لتنفيذجامعة �لريموكدور�ت لغة �إجنليزية

قيد �لتخطيطجامعة كولومبيا + وز�رة �لرتبية و�لتعليممعهد تدريب �ملعلمني

�ملوؤمتر �لثاين للبحوث �لطالبية

وروؤى" وطموحات  و�قع  8- 9 /2009/4�ملدر�شة �لنموذجية )جامعة �لريموك("�لطالب 

موؤمتر �مل�شوؤولية �ملجتمعية للموؤ�ش�شات

�شركة �لتميز للتطوير �ملوؤ�ش�شي +جمعية 

�جلائزة

2009/4/28

ن�شر جناحات وتبادل 

خرب�ت و�لتعريف 

باملتميزين

�أجنزت�جلائزة +  وز�رة �لرتبية و�لتعليمجملة "ر�شالة �ملعلم"

 مركز �مللكة ر�نيا للتكنولوجيا�شبكة �ملعلمني �ملبدعني

يتم متابعتها من قبل مركز 

�مللكة ر�نيا

�أجنزت و م�شتمرة

كلما �شمحت �لفر�شةو�شائل �لإعالمن�شاطات خمتلفة مع �لأعالم

متوقع ت�شرين �أولجمعية �لجائزة�لملتقى �لتربوي للمد�ر�س �لخا�شة

قيد �لتنفيذجامعة �ليرموكمعلم متعاون

قيد �لتنفيذ�لجامعة �لأردنيةمعلم متعاون

�أنجزت وم�شتمرة�شندوق �لأمان�لتطوع لخدمة �لمجتمع �لمحلي

FM موؤ�ش�شة �لإذ�عة و�لتلفزيون �لأردنيبرنامج �إذ�عي للفائزين على �إذ�عة عمان

2008/5/11

م�شتمر مع تحديث

�لعمل على ن�شر 

�جلائزة

�أنجزت وم�شتمرةجمعية �لجائزة و�لمعلمينجمعية �لجائزة و�لمعلمين
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ملحق رقم )3(
جمعية الجائزة في الصحف

ملحق رقم )1-3(

مرحلة تقييمية جديدة لجائزة الملكة رانيا للمعلم   
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ملحق رقم )2-3(

طوقان تعرض خطة عمل جمعية جائزة الملكة رانيا للتميز

Publication: Addustour CircuIation: 75,000 

Date: Feb. 18, 2009 Issue Number: 14940 

Page Number 16 Section:  

Press Clipping 
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ملحق رقم )3-3(

طوقان: بدء وضع المعايير وتحديد فئات جائزة المدير

Publication: Addustour CircuIation: 80,000 

Date: Dec .1, 2008 Issue Number: 14861 

Page Number 8 Section:   

Press Clipping 
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ملحق رقم )4-3(

جاللة الملكة رانيا العبدالله تعلن إطالق جائزة المدير المتميز

Publication: Ahlan Circulation: 10, 000 

Date: Jan. 6, 2009 Issue Number: 64

Page Number: 10

Section:  
Size: 16cm*8.5cm 

Subject: 
HMQA Ceremony 

2008 

Press Clipping 
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ملحق رقم )5-3(

شباب الدستور
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ملحق رقم )6-3(

مرحلة تقديم الطلبات
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ملحق رقم )4(
الشراكات

ملحق رقم )1-4(

الهاشمية تقدم منحتين دراسيتين للحاصلين على جائزة المعلم المتميز
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ملحق رقم )2-4(

اتفاقية شراكة بين سلطة العقبة وجائزة الملكة رانيا
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ملحق رقم )3-4(

مذكرة تفاهم بين األردنية وجمعية جائزة الملكة رانيا
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ملحق رقم )4-4(

تجديد شراكة وزارة التربية مع جمعية جائزة الملكة رانيا
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ملحق رقم )5-4(

اتفاقية تعاون بين اليرموك وجائزة الملكة رانيا للتميز التربوي
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ملحق رقم )6-4(

العلوم والتكنولوجيا تقدم دعما سنويا لجائزة الملكة رانيا
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