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�ساحب الجاللة الها�سمية الملك عبد اهلل الثاني ابن الح�سين المعظم
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فـي هـذا العـدد

7كلمة جاللة الملكة رانيا العبداهلل المعظمة

9كلمة معالي وزير التربية والتعليم

10كلمة المدير التنفيذي لجمعية جائزة الملكة رانيا العبداهلل للتميز التربوي

11جمعية جائزة الملكة رانيا العبداهلل للتميز التربوي لعام 2011

17الدرا�سة البحثية

23م�ساركات الفائزين

92مقتطفات من يوم الزيارة الميدانية لفائزي الجمعية

98ق�سايا من الميدان التربوي

101حفل جمعية الجائزة
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المسؤولية،  علموهم  األردن،  خدمة  علموهم  األردن،  حب  طالبكم  علموا 

معه.  ويكبرون  األردن  به  يكبر  عمالً؛  لألردن  عشقهم  يحولوا  كيف  علموهم 

علموهم أبجديات المواطنة الصالحة كما تعلمونهم أبجديات اللغة.

من خطاب صاحبة الجاللة

الملكة رانيا العبداهلل المعظمة

خالل حفل تكريم المعلم المتميز والمدير المتميز

2011/12/5
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ُتطلُّ عليكم مجلة ر�شالة المعلم في هذا العدد الجديد الخا�ص بجمعية جائزة 

الملكـــة رانيا العبداهلل للتميـــز التربوي، الذي ن�شطر فيه بمـــاء الذهب اأ�شماء 

كوكبة من زمالئنـــا المعلمين والمديرين الأفا�شـــل واإنجازاتهم الذين قطفوا 

ثمار نجاحهـــم واإخال�شهم وتفانيهم في العمل، و�شعيهـــم الدوؤوب نحو التميز 

والإبـــداع. واإننـــا اإذ نوؤكـــد اعتزازنا وفخرنا بهـــم جميعا، وبعملهـــم النبيل في 

�شبيـــل تطوير العملية التعلمية التعليمية وازدهارها، لي�شرنا اأن نقدر جهودهم 

الطيبة، وم�شاعيهم الخيرة التي ما فتئت تقدم الغالي والنفي�ص؛ لرفعة الوطن، 

والنهو�ص بم�شتويات اأبنائنا الطلبة الفكرية والثقافية والعلمية.

نـــا في وزارة التربية والتعليم لنفخر بجهد جاللة الملك عبد اهلل الثاني ابن  اإنَّ

الح�شيـــن – حفظه اهلل ورعاه- فـــي دعم م�شيرة التربيـــة والتعليم، والرتقاء 

مة وحر�شها على  بهـــا وتطويرها، وبجهد جاللة الملكة رانيا العبـــداهلل المعظَّ

النهو�ـــص بالعمليـــة التربوية وعنا�شرهـــا كافة، وتاأكيد دورها فـــي بناء الأردن 

الأنمـــوذج، واهتمـــام جاللتهـــا باإعـــالء �شاأن كل مـــن يعمل في مجـــال التربية 

والتعليـــم، اإذ بـــداأت جمعية الجائزة بتكريم المعلـــم المتميز والمدير المتميز 

وجعلهما قدوة يحتذى بها لالآخرين، وما تزال جمعية الجائزة ت�شعى اإلى اإبراز 

المتميزيـــن، وتجذيـــر ثقافة التميـــز وتعزيزها في البيئـــة التربوية؛ بما يحقق 

الطموحات، ويترجم الروؤى اإلى واقع ملمو�ص.

وتوؤكد جمعية جائزة الملكة رانيا العبداهلل  للتميز التربوي منذ انطالقتها في 

عـــام 2005 الم�شداقية العالية التي تنتهجها في اختيار الفائزين ومكافئتهم، 

والأهـــداف والغايـــات ال�شامية التي ن�شاأت من اأجلها؛ كزيـــادة تقدير المجتمع 

لمهنة التعليم، والإ�شهام في تطوير التعليم، وتقديم النماذج المميزة للمعلمين 

والمديرين الذين اأ�شبحوا اليوم منارات ي�شتهدى بها زمالوؤهم ال�شاعون نحو 

تحقيق التميز والتطور الدائمين؛ ما يبرز ال�شورة الأجمل لالأردن بو�شفه بلًدا 

ي�شير بخطًى ثابتة، وعزيمة قوية نحو التقدم العلمي المن�شود.

اإن وزارة التربية والتعليم تعتـــز بجمعية الجائزة لإبـــراز المعلمين والمديرين 

المتميزيـــن باإتاحتها الفر�شـــة للمعلميـــن والمديرين كافـــــــة  لل�شعي الدوؤوب 

وراء التميـــز بتطبيـــق معايير التميـــز وتنفيذها في الميـــدان التــــربوي؛ لتكون 

محّفـــًزا لهم علـــى الإبـــداع وتطبيقه علـــى اأر�ص الواقع بمـــا ينعكـــ�ص اإيجـــابيا 

على اأبنائنـــا الطلبة؛ فيدعم روؤاهم، وي�شتنــه�ـــص طاقاتهم وهممــهم، ويحفز 

اأفكارهـــم، ويحقــق مـــا يتــــطلعون اإليه فـــي الم�شتقــبل، لن�شنـــع منهم جيــــاًل 

مت�شلًحا بالعـــلـــم والثقافة والإيمـــــان، فهم بناة الغد، وخال�شة تطوير التعليم 

عائدٌة عليهم.

ناأمـــل اأن ي�شتمـــر الجهـــد والعطـــاء المتوا�شل من معلمـــي الـــوزارة ومديريها 

وموظفيها جميعا، ومن اأبناء الوطن الحبيب؛ لي�شبح كل فرد قدوة ُيحتذى به، 

و�شمعة ُي�شتنار بنورها في طريق العلم والعطاء.

د على طريـــق الخير خطاكم  بـــارك اهلل في جهودكم المعطـــاءة، و�شدَّ

الواثقة.

كلمة معالي وزير التربية والتعليم

الدكتور فايز ال�سعودي
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معلمينا ومديرينا الكرام،

ي�شعدنـــي التوا�شـــل معكـــم مجددًا من خـــالل مجلة ر�شالـــة المعلم في 

عددهـــا ال�شاد�ص المخ�ش�ص لـِ»جمعية جائ���زة الملكة رانيا العبداهلل 

للتمي���ز الترب���وي«. واأود في بداية كلمتـــي اأن اأوؤكد عمق تقدير »جمعية 

الجائـــزة« لوزارة التربية والتعليم على دعمها المتوا�شل لنا في مختلف 

المجـــالت والتي مـــن بينها هذه المجلـــة، مما يعك�ص �شـــورة ال�شراكة 

الحقيقية المثمرة والُم�شتدامة والقائمة على روؤى ُم�شتركة.

لقـــد اخترنـــا في هذا العـــدد اإطالعكـــم على اأبـــرز اإنجـــازات »جمعية 

الجائـــزة« في عام 2011، والتي ُتّوجت باختتـــام الدورة الثانية لجائزة 

الملكة رانيا العبداهلل للمدير المتميز والدورة ال�شاد�شة لجائزة المعلم 

المتميـــز بنجاح. ومن بين اإنجازاتنا خالل العام الما�شي ر�شم توّجهنا 

الإ�شتراتيجـــي الجديـــد الـــذي يرّكز علـــى الطلبـــة والم�شتقبـــل واإنتاج 

المعرفـــة. كمـــا و�شعنا لكم في هـــذا العدد ملّخ�شًا عـــن حفل التكريم 

الملكي الأخير الذي تناول المعيار الأول من معايير الجوائز، بالإ�شافة 

اإلى بع�ـــص النتائج لدرا�شة فاعلية جائزة المعلـــم المتميز في الميدان 

التربـــوي. وقد بّينت نتائـــج الدرا�شة اأننا ن�شير علـــى الطريق ال�شحيح 

باتجـــاه دعـــم وتحفيـــز المعلميـــن والتاأثيـــر اإيجابيـــًا فـــي مكانتهم في 

مجتمعنـــا، مما يحّفزنا لبذل المزيد من الجهود التي تحافظ على هذه 

النتائج الُم�شّرفة وتح�ّشنها.  

وحر�شـــًا منا علـــى تعريفكم باأن�شطتنا وخططنـــا واأعمالنا التي �شهدت 

تطـــورات على الم�شتوى الإ�شتراتيجي، فقـــد و�شعنا لكم في هذا العدد 

مـــن ر�شالـــة المعلم برامج عمـــل »جمعي���ة الجائزة« للعـــام 2012، بما 

يت�شّمـــن تفا�شيل اإطالق ميثاق عملنا مـــع الفائزين، وهو خطة لتن�شيق 

العمل بين »جمعية الجائزة« والفائزين المتميزين. 

وتت�شمـــن تلك البرامج العمل على تطويـــر مراحل تقييم جائزة المعلم 

المتميـــز ودرا�شـــة اإيجاد تقاريـــر التغذية الراجعة ودرا�شـــة ا�شتحداث 

الجوائـــز، اإلى جانب ا�شتمرارية فكرة الحفل التي بداأت في عام 2011 

وهـــي اختيار اأحـــد معايير الجائزة كمو�شوع رئي�ـــص يتم ت�شليط ال�شوء 

عليه خالل الحفل.

اأدعوكـــم لقـــراءة محتوى هذا العدد من ر�شالة المعلـــم الذي يمّثل اأداة 

لن�شـــر نجاحـــات الفائزيـــن بيـــن التربويين جميعهـــم، اإذ نقـــوم �شنويًا 

بتح�شيرهـــا بجهد جماعي مع الفائزين المتميزين وبالتعاون مع طاقم 

وزارة التربيـــة والتعليـــم، �شاعين بذلك اإلى تعزيـــز معرفتكم بجائزتي 

المعلم والمدير المتميز وبالفائزين.

وفـــي النهايـــة، اأود اأن اأ�شكر �شركائنـــا وداعمينا كافة مـــن الموؤ�ش�شات 

المختلفـــة والجهـــات الإعالمية التي ترافقنا فـــي م�شيرتنا. ونتطّلع في 

»جمعيـــة الجائـــزة« اإلـــى تاأ�شي�ـــص �شراكات جديـــدة وخا�شة مـــع نقابة 

المعلمين التي نفخر بتاأ�شي�شهـــا ونعتز بع�شوية فائزين بجائزة المدير 

المتميز فيها، اآملين من خالل هذه ال�شراكات اأن نو�ّشع دائرة العاملين 

ل�شالـــح التربويين ب�شكل عام والمعلمين ب�شكل خا�ص في �شبيل تحقيق 

الأهـــداف التي ي�شبو اإليها كل معلـــم، وليبقى التربوي المتميز المنارة 

التـــي ت�شيء درب اأجيال الم�شتقبـــل، وت�شاعدهم في ر�شم مالمح الغد 

الم�شرق. 

و�شنم�شي ُقُدمًا في العمل نحو تحقيق اأهدافنا الإ�شتراتيجية التي قمنا 

حها لكم في الجزء الخا�ص ب »جمعية  بمراجعتها موؤخرًا والتي �شنو�شّ

الجائزة في عام 2011« �شمن هذا العدد من ر�شالة المعلم. 

اآمـــل اأن نبقى على توا�شـــل دائم من خالل و�شائـــل الت�شال المختلفة 

و�شبـــكات التوا�شل الجتماعـــي الخا�شة بـ«جمعية الجائـــزة«، لنتعّرف 

اإلـــى اآرائكم واأفكاركم التي �شت�شيف قيمـــة لأعمالنا، متمنية لكم دوام 

النجاح والتقدم.

       

لبنى كمال طوقان   

كلمة المدير التنفيذي

لجمعية جائزة الملكة رانيا العبداهلل للتميز التربوي
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التربويين، وذلك ب�ِ : تقدير  	•
تكريـــم ملكي �شنوي للمتميزيـــن: اإذ يبداأ تحفيز المتميزين بالحفل الملكي الذي تقيمه جمعية الجائزة كل عام تحت رعاية جاللة الملكة رانيا   -

العبـــداهلل، اإذ يحظـــى المتمّيزون فيه بحوافز معنوية ومادية، فمنذ انطالقة جائزة الملكـــة رانيا العبداهلل للمعلم المتميز، وفي دوراتها ال�شتة 

ال�شابقـــة، تم تكريم مئـــة و�شبعين معلمًا ومعلمة من مدار�ص المملكة المختلفة، وتف�شلت جاللة الملكـــة رانيا العبداهلل المعّظمة بتكريم اأربعة 

ع�شر مديرا متميزا.

اإحياء يوم المعلم العالمي في الأردن.  -

الحمالت الإعالمية والإعالنية.  -

: ب�ِ  وذلك  المتميزين،  تحفيز  	•
اأكاديمية:  تنمية  فر�ص  	•

منح درا�شات عليا )ماج�شتير(.  -

منح درا�شات عليا )دبلوم مهني(.  -

منح تج�شير للبكالوريو�ص.  -

تنمية مهنية: فر�ص  	•
دورات لغة اإنجليزية.  -

الملتقى الثقافي التربوي للمدار�ص   -

الخا�شة.

ن�شاطات تنمية مهنية اأخرى ح�شب الجهات   -

�شكل )1( اأثر جمعية الجائزة في الميدان التربويالداعمة.
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جمعية جائزة الملكة رانيا العبداهلل للتميز التربوي في عام 2011

المقدمة

جاء انطالق جمعية جائزة الملكة رانيا العبداهلل للتميز التربوي بمبادرة ملكية �شامية في يوم المعلم العالمي في عام 2005من قبل �شاحبي 

الجاللـــة الملـــك عبداهلل الثاني والملكة رانيا العبداهلل المعظمين، وانبثقت هذه المبادرة المتميزة من اإدراك اأهمية التربية والتعليم في بناء 

مجتمع منتج ومفكر، والإيمان بدور المعلم في تر�شيخ مبادئ التميز والتوا�شل والتاأثير في طريقة تفكير الأجيال. 

وقـــد قطعـــت جمعية جائـــزة الملكة رانيا العبـــداهلل للتميز التربوي �شوطًا كبيـــرًا نحو تحقيق ر�شالتهـــا المتمثلة في تقديـــر التربويين وتحفيز 

المتميزيـــن ون�شـــر ثقافـــة التميز والإبداع، منـــذ اأن اأطلقت جاللة الملكـــة رانيا العبداهلل »جائـــزة الملكة رانيا العبداهلل للمعلـــم المتميز« في 

الخام�ص من اآذار عام 2006، بو�شفها اأولى الجوائز التي تندرج تحت المظلة الكبرى لجمعية الجائزة، وجائزة المدير المتميز التي انطلقت 

في دورتها الأولى عام 2009 بواقع مرة كل عامين، وجمعية الجائزة م�شتمرة في العمل لت�شمل جوائزها عنا�شر البيئة التربوية كافة.

وقـــد ا�شتطاعـــت جمعية الجائزة اأن توؤ�ش�ص م�شداقية ت�شتقطب دعم موؤ�ش�شات محليـــة وعالمية عديدة؛ لالإ�شهام في تحقيق ر�شالتها المتمثلة 

في تقدير التربويين، وتحفيز المتميزين، ون�شر ثقافة التميز كما هو مو�شح في ال�شكل )1( على النحو الآتي:
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والتعليم: التربية  وزارة  فر�ص مقدمة من  	•
نقاط اإ�شافية للرتب.  -

منح درا�شية.  -

: ب�ِ  وذلك  التميز،  ثقافة  ن�شر  	•
و�شع معايير جائزة المعلم المتميز والمدير المتميز ون�شرها.  -

اعتماد المعلمين والمديرين الفائزين �شفراء للجائزة.  -

اإر�شال تقارير دورية اإلى وزارة التربية والتعليم.  -

تبني مجتمعات الممار�شة/ المعرفة )بيئتي الأجمل(.  -

برامج جمعية الجائزة في عام 2011

ت�شـــع جمعيـــة الجائزة كل عـــام مجموعة من البرامج والخطط المنبثقة مـــن خطتها الإ�شتراتيجية لتقوم بتنفيذها خـــالل العام اإلى جانب اأعمالها 

الدورية، ومن البرامج التي نفذتها جمعية الجائزة في عام 2011 ما ياأتي:

1. النتهاء من الدرا�شة البحثية.

2. مراجعة التوجه الإ�شتراتيجي لجمعية الجائزة.

3. حفل الجمعية.

4. ن�شر م�شاركات الحملة التفاعلية »ماذا يعني لك المعلم؟«.

وفي هذا العدد �شنعر�ص لكم اإنجازات جمعية الجائزة في كل برنامج من البرامج ال�شابقة على النحو الآتي:

الدرا�ش���ة البحثي���ة: اأنهـــت جمعية الجائزة الدرا�شة التي تحمل عنوان »تقييم فاعلية جائزة الملكـــة رانيا العبداهلل للمعلم المتميز في القطاع   .1

التربـــوي الحكومـــي«، والتي ُبـــدئ العمل بها في عام 2010 من اأجل الوقوف على جائزة المعلم المتميز بعـــد مرور خم�شة اأعوام على اإطالقها، 

وتحديـــد نقـــاط القوة ومجالت التح�شيـــن بهدف التطوير. وقد اأظهـــرت نتائج الدرا�شة مجموعـــة من نقاط القوة التي �شتعمـــل الجمعية على 

تعزيزهـــا، ومجالت التح�شين التـــي �شتعمل الجمعية على و�شع خطة زمنية لتطويرها. ولالطالع على بع�ـــص تفا�شيل هذه الدرا�شة ونتائجها، 

يمكن مراجعة الجزء الخا�ص بالدرا�شة البحثية في هذا العدد من ر�شالة المعلم.

مراجعة التوجه الإ�شتراتيجي لجمعية الجائزة: اإن القائمين على جمعية الجائزة موؤمنون باأهمية العمل الموؤ�ش�شي والتخطيط الإ�شتراتيجي   .2

لموا�شلة العمل بفاعلية ونجاح، لذا ارتاأت الجمعية معتمدة على خطتها لعام 2011 اأن تقّيم م�شيرتها، وتراجع توجهها الإ�شتراتيجي؛ بمراجعة 

الذات، وتحديد موقعها من تجذير ثقافة التميز. ولتتمكن الجمعية من تطوير خطتها الإ�شتراتيجية لل�شنوات القادمة فقد ا�شتندت اإلى:

نتائـــج الدرا�شة البحثية التقييميـــة وتو�شياتها التي تم تنفيذها مع جهة متخ�ش�شة بالدرا�شات البحثية بعنوان »تقييم فاعلية جائزة الملكة   .1

رانيا العبداهلل للمعلم المتميز في الميدان التربوي الحكومي«.

2. التغذية الراجعة من المعنيين جميعا باأعمال جمعية الجائزة.

3. درا�شة جوائز م�شابهة على الم�شتويين المحلي والإقليمي.

 وقد ترتب على مراجعة الجمعية لأعمالها اإعالن توجهها الإ�شتراتيجي الجديد لالأعوام القادمة 2012 – 2016، على النحو الآتي:

الروؤية: اآفاق متجددة للتميز التربوي لبناء جيل الم�شتقبل.

الر�شالة: تقدير التربويين وتحفيز المتميزين، ون�شر ثقافة التميز والإبداع والم�شاهمة في اإنتاج المعرفة.

الغايات:
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1. زيادة التقدير المجتمعي لمهنة التعليم؛ لت�شجيع الإقبال عليها، ورفع الروح المعنوية للتربويين.

2. رفد القطاع التربوي بالموارد المعرفية من البيانات، والمعلومات، وال�شت�شارات التي تمتلكها جمعية الجائزة.

3. توفير نماذج واآليات معتمدة تتطور ب�شكل دائم؛ لتحديد التميز والإبداع التربوي وتقديره وتحفيزه.

4. تحفيز المتميزين لي�شبحوا فر�شانًا للتغيير، ون�شر ثقافة التميز وق�ش�ص النجاح بالتعاون مع �شركائنا لتحقيق نه�شة تربوية.

الأهداف الإ�شتراتيجية للأعوام 2012 – 2016:

1.تعزيز مكانة التربويين في المجتمع الأردني.

2.بناء قدرات جمعية الجائزة في جمع المعلومات التربوية وتحليلها، والم�شاهمة في تقديم ال�شت�شارات التربوية ل�شناع القرار.

3. التطوير النوعي للجوائز القائمة حاليا والتو�شع الأفقي والعمودي لتقدير المتميزين.

4. الم�شاعدة في تح�شين اأ�شاليب تحفيز المتميزين وتطويرها، وال�شتفادة منهم لن�شر ثقافة التميز التربوي. 

5. تحقيق ال�شتدامة المالية والإدارية لجمعية الجائزة.

حف���ل الجمعي���ة: عملـــت جمعية الجائـــزة على ابتكار فكرة جديدة للحفل ال�شنـــوي وذات ا�شتمرارية لتكريم الفائزين تحـــت رعاية جاللة الملكة   .3

رانيـــا العبداهلل لعام 2011، بعر�ص معايير الجائزة والتعريـــف بها، والخروج بها من اإطارها النظري اإلى الإطار العملي، وعر�ص ق�ش�ص واقعية 

لمعلمين ومديرين متميزين، بهدف ن�شر ثقافة التميز في المجتمع. وقد كان عنوان حفل تكريم الفائزين عام 2011 »الفل�شفة ال�شخ�شية«، والذي 

يعك�ص »حـلـمـــي؟ روؤيتي؟ ر�شالتي؟ اأهدافي؟ دوري؟ قيمي؟«، وهو المعيار الأول من جائزتْي المعلم المتميز والمدير المتميز، لما له من دور فاعل 

فـــي ت�شكيل الفل�شفة ال�شخ�شيـــة لكل من الأفراد، والموؤ�ش�شات، والمجتمع. ولالطالع على تفا�شيل حفـــل الجمعية لعام 2011 ولالأعوام القادمة، 

يمكن مراجعة الجزء الخا�ص بالحفل في هذا العدد من ر�شالة المعلم.

كتّيب برنامج الحفل التكريمي 2011

ن�شر م�شاركات الحملة التفاعلية »ماذا يعني لك المعلم؟«: وهي الحملة التفاعلية الأولى التي اأطلقتها جمعية الجائزة عام 2010، والتي اأظهرت   .4

نتائجهـــا المكانـــة العالية التي يحظى بها المعلم في قلـــوب اأفراد المجتمع ولدى طلبته، وذلك بم�شاركاتهم بر�شوم و�شور متميزة عبرت عن مدى 

تقديرهـــم واحترامهـــم للمعلـــم، واأظهرت مدى احترام وتقدير المجتمـــع للمعلم. وبذلك عملت جمعية الجائزة على ن�شـــر م�شاركات هذه الحملة 

التفاعلية اإعالميا، وذلك لتحقيق غايتها الأولى المتمثلة في زيادة التقدير المجتمعي لمهنة التعليم، وت�شجيع الإقبال عليها، ورفع الروح المعنوية 
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للتربويين، بو�شائل مختلفة منها: 

والإذاعة والتلفزيون الأردني التي رافقت مرحلة التر�شيحات ون�شر الجائزة لعام 2011. ال�شحف  في  الإعالمية  الحملة  	•

الحملة الإعالمية في ال�شحف

Queen Rania Award بالجمعية  الخا�شة  الفي�شبوك  �شفحة  على  الم�شاركات  تحميل  	•
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عام2011، وكذلك في الأجندات ال�شنوية لبع�ص الموؤ�ش�شات.  الخا�شة  المدار�ص  لبع�ص  ال�شنوي  الكتاب  في  م�شاركات  �شفحة  ن�شر  	•

ن�شر الم�شاركات في الكتاب ال�شنوي

العالمي بتوزيع ربع مليون بطاقة معايدة/ تقويم �شنوي على التربويين جميعهم في المملكة من خالل وزارة التربية والتعليم  المعلم  يوم  اإحياء  	•
وعلى غيرهم من اأفراد المجتمع المحلي من خالل الموؤ�ش�شات وال�شركات الداعمة.

بطاقات معايدة وزعت في يوم المعلم
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اأجندة مكتبية لعام 2012، اإذ يحمل كل �شهر من اأ�شهر ال�شنة و�شفا معينا عن المعلم مثل: كنز، عطاء، مفتاح، م�شتقبل، الأم والأب...  اإ�شدار  	•
الخ .

اأجندة مكتبية للعام 2012

برامج جمعية الجائزة لعام 2012

ت�شعـــى جمعيـــة الجائزة ب�شـــكل م�شتمر لتجويد اأدائها وتح�شين عملها من خـــالل انتهاج مجموعة من الإجراءات والبرامـــج، ومن برامجها الخا�شة 

بالتطوير لعام 2012: 

اإط���لق ميث���اق عم���ل الفائزي���ن: عملت جمعية الجائـــزة على اإن�شاء ميثاق عمل للفائزيـــن، والذي ُيَعدُّ بمثابة خطة لتن�شيـــق العمل بين جمعية   .1

الجائـــزة والفائزين المتميزين، اإذ يو�شـــح اأدوار الفائزين بو�شفهم �شفراء في الميدان من خالل ن�شاطات محددة تم تحديدها والعمل عليها 

مـــن قبلهم لن�شر تميزهم، وتنمية اإبداعاتهم، وترك اأثـــر ملمو�ص في الميدان التربوي، �شمن معايير وموؤ�شرات اأداء وا�شحة لأغرا�ص القيا�ص 

والتقويم. و�شتعمل الجمعية على اإطالق ميثاق عمل الفائزين وتطويره عام 2012. 

تطوي���ر مراح���ل تقييم الجائ���زة: تقوم لجنة التقييم المخت�شة في جمعية الجائزة باإجراء مقابـــالت �شخ�شية للمعلمين والمديرين جميعهم   .2

ا في المرحلة القادمة فاإنَّ جمعية الجائزة �شتقوم بتطوير مراحـــل تقييم الجائزة ليتم اإجراء المقابالت مع  الذيـــن تمت زيارتهم ميدانيـــا، اأمَّ

لجنة التقييم المخت�شة للمعلمين والمديرين الحا�شلين على اأعلى التقديرات في التقييم الميداني فقط. 

درا�شة اإيجاد تقارير التغذية الراجعة: اعتمادًا على التغذية الراجعة من الميدان التربوي، تدر�ص جمعية الجائزة اإمكانية تزويد المتقدمين   .3

لجائزة المعلم المتميز والمدير المتميز بتقارير تغذية راجعة لكل منهم عن اأدائهم خالل مرحلة التقييم الكتابي.

درا�شة ا�شتحداث جوائز جديدة: بعد مرور �شبع دورات على اإطالق جائزة الملكة رانيا العبداهلل للمعلم المتميز، ودورتين على اإطالق جائزة   .4

المدير المتميز، ارتاأت جمعية الجائزة درا�شة ا�شتحداث جوائز جديدة تندرج تحت مظلة جمعية الجائزة.

حف���ل الجمعي���ة: �شـــوف تقوم جمعية الجائزة بدعم ا�شتمرارية فكرة الحفل التي بداأتها عـــام2011، والتي تهدف اإلى التعريف بمعايير جائزة   .5

المعلم والمدير المتميز، بعر�ص اأحد المعايير في حفل الفائزين لعام 2012. 

وختامـــا، ناأمـــل اأن ت�شتمتعوا بم�شـــاركات الفائزين بجوائز جمعية جائزة الملكة رانيا العبداهلل للتميز التربـــوي )المعلم المتميز، المدير المتميز(، 

واأن ت�شتفيدوا من م�شاركاتهم لتطوير اأدائكم متطلعين اإلى تعزيز التوا�شل معكم من خالل م�شاركتنا باآرائكم في هذا العدد من ر�شالة المعلم على 

مواقع التوا�شل الجتماعي لجمعية الجائزة الفي�شبوك، وتويتر اإ�شافة اإلى البريد الإلكتروني للجمعية.
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الدرا�سة البحثية

تقييم فاعلية جائزة الملكة رانيا العبداهلل للمعلم المتميز في القطاع التربوي الحكومي

العبد اهلل  رانيا  الملكة  اآذار عام 2006، كواحدة من مبادرات جاللة  الخام�ص من  المتميز في  للمعلم  العبد اهلل  رانيا  الملكة  اإطالق جائزة  تم 

المعّظمة، وكانت الجائزة الأولى للتمّيز التربوي، اإذ يتم من خاللها منح المعّلمين الفائزين لقب التمّيز والتكريم الملكي، بالإ�شافة اإلى منحهم 

فر�ص التطور المهني والأكاديمي والجوائز المالية. وقد جاءت هذه المبادرة اإدراكًا لأهمية التربية والتعليم في بناء مجتمع منتج ومفكر، واإيمانًا 

بدور التربويين في مختلف مواقعهم في تر�شيخ مبادئ التميز والتاأثير اإيجابيًا في طريقة تفكير الأجيال.

و قد قامت الجمعية خالل العام 2011باإجراء درا�شة تقييمية  للتحقق من فاعلية جائزة المعّلم المتمّيز في القطاع التربوي الحكومي في الأردن، 

ومدى تحقيقها لأهدافها بعد مرور خم�شة اأعوام على اإطالق الجائزة منذ عام 2006، من وجهة نظر المعلمين والمجتمع المحلي )اأولياء الأمور 

الأثر  تحقيق  نحو  الوطنية  الإ�شتراتيجيات  فيه  تتوجه  مهم  وقت  في  التقييم  هذا  وجاء  ومن�شقين(.  )مقيمين  الجائزة  جمعية  وفريق  والطلبة( 

الإيجابي الملمو�ص في الموؤ�ش�شات التعليمية في الأردن. 

وجاءت هذه الدرا�شة لت�شتق�شي تقييم فاعلية جائزة الملكة رانيا العبداهلل للمعلم المتميز في القطاع الحكومي، �شمن اأهداف ومعايير منبثقة 

من ر�شالة الجمعية المتمثلة في )تقدير التربويين وتحفيز المتميزين منهم ون�شر ثقافة التميز(. وقد حاولت الدرا�شة الإجابة عن الأ�شئلة الرئي�شة 

الآتية:

ما مدى نجاح جمعية جائزة الملكة رانيا العبداهلل للتميز التربوي في تعزيز دور المعلمين ورفع روحهم المعنوية وزيادة تقدير المجتمع   .1

لمهنة التعليم؟

ما مدى ر�شا معلمي وزارة التربية والتعليم عن جائزة الملكة رانيا العبداهلل للمعلم المتميز من حيث الم�شداقية وال�شفافية؟ اأ. 

ما مدى ر�شا عنا�شر البيئة التربوية والمجتمع المحلي عن دور جمعية الجائزة في تقدير وتعزيز دور المعلم في المجتمع؟ ب. 

ما مدى م�شاهمة جائزة المعلم المتميز في تعزيز مكانة المعلم في المجتمع الأردني؟ ج. 

ما راأي المعلمين بجائزة المعلم المتميز مقارنة بحوافز اأخرى لتقديرهم؟  د. 

ما موقف الطلبة واأولياء اأمورهم ومعلميهم ومديري مدار�شهم من جائزة المعلم المتميز؟ هـ. 

ما مدى م�شاهمة جائزة المعلم المتميز في رفع الروح المعنوية للفائزين ب�شكل خا�ص وللمعلمين ب�شكل عام؟ و. 

ما مدى اإ�شهام جمعية الجائزة في تخريج طلبة منتجين ومفكرين ومنتمين لمجتمعهم لتطوير التعليم وتح�شين اأداء عنا�شر البيئة   .2

التربوية؟

ما مدى فاعلية جائزة المعلم المتميز في اإيجاد بيئة تربوية اإيجابية وتعزيزها؟ اأ. 

ما مدى م�شاهمة جائزة المعلم المتميز في تمثل المعلمين المتقدمين وغيرهم لمعايير التميز؟ ب. 

ما دور جائزة المعلم المتميز في تطوير عنا�شر البيئة التربوية )الإدارة المدر�شية، المعلمين، الطلبة، العالقة مع اأولياء الأمور( وتح�شين  ج. 

بيئة التعلم؟

ما دور جائزة المعلم المتميز في اإيجاد بيئة تناف�شية في الميدان التربوي؟ د. 

ما تاأثير جائزة المعلم المتميز في العالقات المهنية بين المعلمين وفي نموهم المهني؟ هـ. 

ما اإيجابيات و�شلبيات جائزة المعلم المتميز من وجهة نظر عنا�شر البيئة التربوية )اإدارة مدر�شية، معلمين، طلبة، اأولياء اأمور(؟ و. 
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ما مدى تعزيز الجائزة لثقافة التميز بين المعلمين في الأردن؟  .3

ما مدى اإ�شهام جائزة المعلم المتميز في ن�شر ثقافة التميز؟ اأ. 

كيف ينظر المعلمون اإلى قدرتهم في الح�شول على جائزة المعلم المتميز؟ ب. 

ما هي ديموغرافية المعلمين )الجن�ص، العمر، ال�شفوف التي يدر�شها،  مكان ال�شكن( الأكثر ميول للتقدم للجائزة؟ ج. 

ما ال�شعوبات التي يواجهها المعلمون عند التقدم لجائزة المعلم المتميز؟ د. 

ما الأ�شباب التي تدفع المعلمين لإعادة التقدم للجائزة مرة اأخرى؟ هـ. 

ما مدى م�شاهمة المعلمين الفائزين بجائزة المعلم المتميز في تنفيذ مبادرات جديدة في مدار�شهم؟ و. 

ما الم�شكالت التي ك�شفت عنها جائزة المعلم المتميز في البيئة التربوية؟ ز. 

ما الق�شايا التي يتوقع اأن تكون جائزة المعلم المتميز قد �شاهمت في تغييرها في العملية التعليمية التعلمية؟  ح. 

ولالإجابة عن اأ�شئلة الدرا�شة تم اختيار عينة من )885( فردًا، تكونت من )86( معلمًا فائزًا بالجائزة و)215( معلمًا تقدموا للجائزة، ولم يح�شلوا 

عليها، وتم اختيارهم جميعا بطريقة ق�شدية، و)202( من المعلمين الذين لم يتقدموا للجائزة و)197( طالبًا و)185( من اأولياء اأمور الطلبة، تم 

اختيارهم بطريقة ع�شوائية. اأما عينة مديري المدار�ص والمن�شقين وخبراء التنمية التربوية في الأردن فقد �شمت )86( فردًا.

ولجمع المعلومات المالئمة، ا�شتخدمت اأدوات ثالثة: �شحيفة مقابالت، و�شحيفة جل�شات حوار مركزة، وا�شتبانة. وقد ُحقق لهذه الأدوات ال�شدق 

المنطقي بالرجوع اإلى هيئة من المحكمين، وقد �شملت كال من �شحيفتي المقابلة وجل�شة الحوار اأ�شئلة مقيدة واأ�شئلة مفتوحة. اأما ال�شتبانة كلها 

فكانت من نوع مقيدة الإجابة.

 وقام بجمع المعلومات فريق ذو خبرة في مجال البحث، وقد ح�شر جميعهم قبل البدء بجمع المعلومات ور�شة عمل في اأ�شاليب وفنيات المقابلة 

الفردية والرمزية. وقد جمعت المعلومات في نهاية العام الدرا�شي 2010/2009 وا�شتغرق جمعها ثمانية اأ�شابيع تقريبًا. وقد ا�شتغرقت المقابلة 

الواحدة ن�شف �شاعة، في حين ا�شتغرقت جل�شة الحوار المركزة 45 دقيقة تقريبًا. وتم تحليل المعلومات المجمعة بح�شاب تكرارات الإجابة عن 

الأ�شئلة المقيدة. اأما الإجابات عن الأ�شئلة المفتوحة، فتم اأوًل بناء نظام ت�شنيفي لكل �شوؤال، ثم �شنفت الإجابات في �شوئه. وقد تم ت�شديق تحليل 

الإجابات المفتوحة من باحثين اآخرين.

وفيما يلي اأهم النتائج التي تو�شلت اإليها الأ�شئلة الرئي�شة في الدرا�شة، مو�شحة على النحو الآتي:

ما مدى نجاح جمعية جائزة الملكة رانيا العبداهلل للتميز التربوي في تعزيز دور المعلمين ورفع روحهم المعنوية وزيادة تقدير المجتمع   .1

لمهنة التعليم؟

دورًا كبيرًا في رفع مكانة المعلمين في المجتمع، اإذ اأفاد 94% من المعلمين الحائزين على الجائزة و89% من  عام  بوجه  الجائزة  تلعب  	•
اأفراد المجتمع الذين تربطهم عالقة بالمعلمين الفائزين باأن الجائزة كان لها اأثر ملمو�ص في تعزيز دور المعلم في المجتمع. كما �شّرح 

73% من المعلمين المتقدمين والذين لم يح�شلوا على الجائزة باأن و�شعهم في المجتمع كان �شيتح�شن في حال ح�شولهم على الجائزة، 

واأكد 67% من اأفراد المجتمع الذين ل تربطهم عالقة بالمعلمين الحائزين على الجائزة باأنهم �شيكونون فخورين اأكثر بمعلميهم في حال 

ح�شولهم على الجائزة، وقال 90% منهم باأنهم كانوا �شيتوقعون اأداء اأف�شل من معلميهم في حال ح�شلوا على الجائزة، كما هو مو�شح في 

ال�شكل )1(:
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ال�شكل )1(

اأفاد 88% من المعلمين الفائزين باأنهم يتلقون التقدير عن طريق و�شائل الإعالم، بينما تقل الن�شبة بين الذين تقدموا ولم يح�شلوا على  	•
الجائزة بن�شبة 77% وتكون اأقلها بين الذين لم يتقدموا للجائزة بن�شبة %53.

المعلم العالمي لزيادة الوعي بدور المعلم، ولكن معظم المعلمين �شّرحوا باأن ذلك يحتاج اإلى  يوم  ا�شتثمار  على  الجائزة  جمعية  عملت  	•
اأ�شاليب اأكثر فاعلية. 

ما مدى اإ�شهام جمعية الجائزة في تخريج طلبة منتجين ومفكرين ومنتمين لمجتمعهم لتطوير التعليم وتح�شين اأداء عنا�شر البيئة   .2

التربوية؟

الحائزين على الجائزة والمتقدمين لها اتبعوا خطوات اإجرائية لتح�شين مهاراتهم واأدائهم بو�شفهم معلمين، بينما ل ينطبق  المعلمين  اإن  	•
اأدائه  المعلم لتح�شين  للجائزة و�شعي  التقدم  اأن هناك عالقة وثيقة بين  الوا�شح  للجائزة. ومن  الذين لم يتقدموا  المعلمين  ذلك على 

المهني واتباع، اإ�شتراتيجيات تعليمية جديدة. وقد ُطلب من الطلبة واأولياء الأمور والمعلمين الذين تربطهم عالقة مبا�شرة مع المعلمين 

الحائزين على الجائزة تدوين توقعاتهم حول الموؤ�شرات الآتية التي تتعلق بجودة التعليم:

التعليم. ونوعية  التعليم/  اإ�شتراتيجيات   .i
الطلبة. م�شتوى  تح�ّشن  مدى  وتقييم  قيا�ص   .ii

م�شتوى اأداء الطلبة )ح�شب ال�شف(. قيا�ص   .iii
               وقد اأّكد معظمهم حدوث تغيير ملحوظ في الموؤ�شرات الثالثة ال�شابقة.  

الطلبة والمعلمين واأولياء الأمور الذين تربطهم عالقة مبا�شرة مع المعلمين الحائزين على الجائزة باأن الو�شع قد تح�ّشن في  	اأفاد معظم  	•
العديد من الجوانب منذ انطالق الجائزة، ومن بينها؛ بيئة التعليم والتعلم في المدار�ص، واإدارة ال�شف، والتركيز على احتياجات الطلبة. 

وقد قال القليل منهم اإنهم لم يلحظوا اأي تغيير، بينما اأ�شارت الغالبية اإلى وجود تغيير طفيف اأو تغيير ملحوظ، وقد وجد 69% من الطلبة 

واأولياء الأمور الذين تربطهم عالقة مبا�شرة مع المعلمين الحائزين على الجائزة تح�شنا ملحوظا في تح�شين البيئة المدر�شية وال�شفية، 

وفهم المعلمين لحتياجات الطلبة والفروقات الفردية بينهم، مما ي�شير اإلى اأن »�شفوف المعلمين الحائزين على الجائزة« �شهدت تغّيرًا 

وتح�شنًا في عملية التعليم والتعلم، كما هو مو�شح في ال�شكل )2(: 
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ال�شكل )2(

واأولياء اأمورهم اأن وجود معلم حائز على الجائزة في المدر�شة له اأثر اإيجابي في تح�شين �شورة المدر�شة وتقوية  الطلبة  من   %83 اأكد  	•
�شمعتها في المجتمع، حيث قام المعلمون الحائزون على الجائزة باإطالق العديد من المبادرات في المدار�ص التي فاز فيها بع�ص المعلمين 

الذين  المعلمين  واأّكد 39% من  اإلى حد ما(.  المدر�شية  ال�شوؤون  الأمور في  اأولياء  اإ�شراك  المثال ل الح�شر تم  بالجائزة، )فعلى �شبيل 

وفّروا  الجائزة  على  الحائزين  المعلمين  اأن  للجائزة  اأ�شاًل  يتقدموا  لم  الذين  المعلمين  من  و%35  عليها  يح�شلوا  ولم  للجائزة  تقدموا 

للمدر�شة فر�شًا اأكثر من المبادرات. 

الذين ل يتعاملون مع المعلمين الحائزين على الجائزة عن رغبتهم في وجود معلم حائز على الجائزة في  الأمور  واأولياء  الطلبة  اأعرب  	•
اإلى رغبتهم في الم�شاركة  اأ�شار 93% منهم  اإلى اأن الجائزة �شت�شيف قيمة جديدة للبيئة ال�شفية والمدر�شية. كما  مدار�شهم، م�شيرين 

المدر�شية  البيئة  و�شع  اأن  منهم   %90 بّين  كما  الجائزة،  على  حائزا  معلما  ت�شم  كانت  حال  في  المدر�شية  الحياة  في  اأكثر  والنخراط 

�شيتح�ّشن اإذا كانت تمتلك معلمين متميزين.  

ما مدى تعزيز الجائزة لثقافة التميز بين المعلمين في الأردن؟  .3

اأبرزها: القلق والخوف الذي ينتابهم من عملية التقدم  اأ�شباب عدم تقدمهم  لها، وكان من  الذين لم يتقدموا للجائزة  المعلمون  بيَّن  	•
للجائزة، والتي يعّدونها معقدة وتحتاج منهم وقتا طويال، وعدم و�شوح فوائد التقدم للجائزة ومزاياها؛ اإذ لم يدرك المعلمون قيمة التقدم 

للجائزة، والخوف من الف�شل. كما تجدر الإ�شارة اإلى اأن 41% من المعلمين الذين لم يتقدموا للجائزة يخططون للتقدم لها في الم�شتقبل 

بهدف التنمية المهنية واكت�شاب المهارات. ويوؤمن المعلمون الحائزون على الجائزة باأنها تلعب دورًا اأ�شا�شيًا في تحفيز المعلمين لي�شبحوا 

متميزين، ويتبعهم المعلمون الذين تقدموا للجائزة ولم يح�شلوا عليها ثم المعلمون الذين لم يتقدموا للجائزة بن�شبة 66%؛ مما يوحي باأن 

المعلمين الذين يتقدمون للجائزة متحم�شون لها، بينما يظهر العك�ص  لدى المعلمين الذين لم يتقدموا للجائزة، مما يدل على اأن الجائزة 

بحد ذاتها ت�شكل حافزًا لالأجيال القادمة.    

تقدموا للجائزة اأن عملية التقدم للجائزة اأك�شبتهم مهارات مفيدة، وتعتقد ن�شبة 56% من عينة الدرا�شة  الذين  المعلمين  من   %85 اأكد  	•
اأن المعلمين الفائزين قد اأن�شاأوا مبادرات جديدة في مدار�شهم لزيادة م�شاركة اأولياء الأمور في البرامج المدر�شية، كما هو مو�شح في 

ال�شكل )3(:
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ال�شكل )3(

اأكثر الفئات رغبة في اإعادة التقدم للجائزة )حيث اأفاد 63% من المعلمين الحائزين على الجائزة  الجائزة  الحائزون على  المعلمون  يعد  	•
برغبتهم في اإعادة التقدم عندما ُي�شمح لهم بذلك(، ويتبعهم المعلمون الذين تقدموا للجائزة ولم يح�شلوا عليها )حيث �شّرح 49% منهم 

برغبتهم في اإعادة التقدم للجائزة(، واأكد 47% من المعلمين رغبتهم في اإعادة التقدم للجائزة، ويعد ذلك اأمرًا م�شجعًا؛ اإذ يرى 47% من 

المعلمين في اأنف�شهم المعلم المتمّيز واأن الجائزة هي و�شيلة لتحقيق ذاتهم وتقدمهم المهني.

اإجماًل من زمالئهم الحائزين على الجائزة موقفًا اإيجابيًا، فهم يرون اأن تعاون الفائزين وتعاملهم معهم اأدى اإلى تح�شين  يقف المعلمون  	•
مخرجات ونتاجات العملية التعليمية وتطويرها؛ اإذ قام المعلمون الفائزون بالجائزة بالتوا�شل مع زمالئهم بعقد دورات تدريبية لهم، وقد 

اأ�شار 31% من المعلمين الذين تقدموا للجائزة ولم يح�شلوا عليها و17% من المعلمين الذين لم يتقدموا للجائزة اإلى دور الفائزين في هذه 

الدورات. اإ�شافة اإلى الم�شادر التي يتم تبادلها لتح�شين و�شائل التدري�ص. كما يعد المعلمون الحائزون على الجائزة م�شدر دعم وت�شجيع 

لبقية المعلمين اإذ يتبادلون المعارف والخبرات التي توؤدي اإلى تح�شين اأدائهم، فقد بّين 64,7% من المعلمين الذين توا�شلوا مع المعلمين 

الحائزين على الجائزة اأنها ح�ّشنت عمليتي التخطيط والتن�شيق وطّورتهما  بين المعلمين في مختلف المناطق والمراحل الدرا�شية.

وقد اأو�شت الدرا�شة بما ياأتي:

توظيف الجائزة كاأداة لبناء قدرات  المعلمين بهدف تح�شين نتاجات ومخرجات العملية التعليمية.  .1

ال�شتفادة من المعلمين المتميزين لن�شر اإ�شتراتيجياتهم التعليمية الجديدة بطريقة اأكثر منهجية، وذلك ب�ِ:  .2

و�شع برنامج تعاون لحل الم�شكالت بت�شجيع المعلمين على طلب الم�شاعدة من المعلمين المتميزين حول عدد من الق�شايا. اأ. 

التي  وال�شعوبات  بالتحديات  عالقة  ذات  متنوعة  ق�شايا  تتناول  المتميزين،  المعلمين  من  لجنة  باإ�شراف  �شهرية  اإخبارية  ر�شائل  ن�شر  ب. 

يواجهها المعلمون في مهنتهم وتقديم حلول مقترحة.

رفع الروح المعنوية للمعلمين وتعزيز مكانتهم في المجتمع ب� ِ:  .3

ا�شتخدام الموقع الإلكتروني لجمعية الجائزة )الذي يزوره العديد من المعلمين بو�شفه م�شدرا للمعلومات( كاأداة عر�ص لأعمال واإنجازات  اأ. 

المعلمين المتميزين.

زيادة التوعية حول اليوم العالمي للمعلم، لالحتفاء بجهود المعلمين ورفع معنوياتهم. ب. 

رعاية اأن�شطة ت�شجع انخراط اأولياء الأمور في الحياة المدر�شية. ج. 

بالتغذية الراجعة حول  المتقدمين كافة   بتزويد  التقدم للجائزة لت�شحيح المفاهيم الخاطئة حول عملية تقديم الطلبات  تعزيز عملية   .4

طلباتهم في مراحل التقييم جميعها.

زيادة الوعي حول فوائد الجائزة ودورها في تعزيز روح المناف�شة بتطوير الموقع الإلكتروني لجمعية الجائزة لي�شبح اأكثر تفاعاًل وم�شدرًا   .5

مفيدًا للمعلومات.
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مقدمة م�ساركات الفائزين

عزيزي القارئ،

تقـــوم جمعيـــة جائزة الملكة رانيا العبداهلل للتمّيز التربوّي في كّل عام بتخّير كوكبة جديدة مـــن المديرين والمعّلمين المتميزين الذين تمّردوا على 

الماألوف ورّو�شوا التحديات لتكون مطواعة في خدمة العملّية التعلمّية التعليمّية ون�شر ق�ش�ص نجاحهم بهدف ن�شر ثقافة التميز للجميع. 

ومـــع اختتـــام الدورة ال�شاد�شـــة لجائزة المعلم المتميـــز، والدورة الثانية لجائـــزة المدير المتميز، نقـــدم لكم كوكبة جديدة مـــن المتميزين الذين 

�شرفتهم جاللة الملكة رانيا العبداهلل بتكريمها لهم، وتقليدهم و�شام التميز الذي �شيحملونه من جيل اإلى جيل، وكما قالت جاللتها: “كلما �شردنا 

زنا المعلمين على التعليم، واألهمنا طالبنا ليتعلموا اأكثر”. ق�ش�شهم، حفَّ

- اأّما جوانب التمّيز لدى الفائزين بجائزة المدير المتمّيز لعام2011 فتمّثلت في محورين رئي�شّين هما:

اأن���ا: وراء كل معلـــم متميز قائد مدر�شة داعم وموجه ومعزز، و يهدف هذا المحور اإلى التعريـــف ب�شخ�شية المدير بو�شفه مديرا متميزا  ه���ذا  	•
وقائدا تربويا ي�شتطيع بمظاهر التمّيز لديه اأن يكون النموذج الأمثل في اإتقان العمل والتمّيز التربوي.  

المحلي(: يهدف هذا المحور اإلى اإبراز اإ�شهامات المدير المتميز في تطوير المدر�شة، بتفعيل  المجتمع  الطالب،  )المدر�شة،  ب�شماتي مع  	•
الأدوار التكاملية بين المدر�شة والمجتمع، التي من �شاأنها اإنتاج طلبة اأكثر ذكاء واإبداعا وتناف�شية، ومجتمع اأكثر اإنتاجا.

- اأّما جوانب التمّيز لدى الفائزين بجائزة المعلم المتمّيز لعام2011 فقد تمّثلت في ثالثة محاور رئي�شة هي:

اأنا: محور يتحدث فيه المعلم المتميز عن �شخ�شيته مبرزًا فيه جوانب التمّيز لديه، فهو المثل الأعلى لكل معلم متدرب، والقائد لأقرانه،  هذا  	•
والقدوة لكل تالميذه.

محور يظهر اأن المعلم اإن�شان قبل اأن يكون معلما؛ فالمعلم هو الموؤثر بفاعلية في بناء �شخ�شية طلبته والمكت�شف لإبداعاتهم من  اأنا وطلبتي:  	•
خالل تعامله الإن�شاني معهم. 

ب�شماتي مع )المدر�شة، الزملء، المجتمع المحلي(: ُيلقي المعلم المتميز في هذا المحور ال�شوء على مجموعة من اإ�شهاماته التي ت�شاعد  	•
على ا�شتثماره البيئة التربوية من خالل تعاونه مع زمالئه، بتطويرها وت�شخيرها لخدمة المحيط المدر�شي والمجتمع المحلي.

ـ في تقديم اإ�شـــاءات لنجوم من المعلمين والمديرين المتميزين واإنجازاتهـــم، ويحدونا الأمل اأن يكونوا  ـ في هذا العددـ  ونرجـــو اأن نكـــون قـــد وفقناـ 

ملهمين فيتمّثل بهم الآخرون.

التحرير العلمي لمقالت الفائزين:

الفا�شلة د. منيرة بطار�شة

الفا�شلة زينب اإر�شيدات

اإعداد المقدمة:

المعلمة المتميزة  اإيمان العرابي

المعلمة المتميزة غادة البياي�شة



 ر�سالة املعلم الـمجلد 50 العدد الرابع - ت�شرين الأول 2012  | 25

 U�—UA�
s¹ezUH�« s¹d¹b*«



26 | ر�سالة املعلم الـمجلد 50 العدد الرابع - ت�شرين الأول 2012

هذا اأنا

طالما داأبت علـــى اأن يكون عملي ممتعًا مميزًا، يمار�ص بكل حب ورغبة 

بما يحقق الأهداف التربوية وتوفير البيئة الداعمة للتعلم الكا�شفة عن 

قـــدرات الطالبات ومواهبهـــن الم�شتثمرة لإمكانـــات المجتمع بموجب 

خطط ال�شراكة الحقيقية.

 ولتحقيـــق ذلـــك، فقـــد تبنيت عـــددًا من الإجـــراءات التـــي تمثلت في 

اإ�شـــراك اأطـــراف العمليـــة التربوية في و�شـــع الخطـــط الإ�شتراتيجية 

وتنفيذها، وتوفير بيئة خ�شبة لإظهار جوانب التميز والإبداع لالأفراد، 

والعمـــل بروح الفريق، واإ�شاعة جو البهجة واإبراز ثقافة التميز، وتعزيز 

الم�شـــاركات والمبادرات الإيجابيـــة، وتقبل اآراء الآخريـــن بمو�شوعية 

بعيدًا عن التحيز، وتبني المبادرات ومواكبة الم�شتجدات التربوية.

وقـــد عملت جاهدة خالل �شنوات العمل الإداري على تنمية ذاتي مهنيًا 

مـــن خالل اللتحـــاق بالبرامج والـــدورات الإدارية كافـــة والإقبال على 

كل مـــا هو جديد؛ فعملت مـــع فريق وزارة التربيـــة والتعليم في م�شروع 

)المدر�شـــة وحـــدة اأ�شا�شيـــة للتطويـــر(، و)م�شـــروع تطويـــر المدر�شة 

SDU(، والعمـــل فـــي لجـــان دمج م�شروعـــات الوزارة بم�شـــروع واحد، 

وعملـــت مـــع اأكاديمية الملكـــة رانيا لتدريـــب المعلمين باإعـــداد المادة 

العلميـــة للقيـــادة، وتلقيـــت تدريبًا في مركـــز CFBT فـــي بريطانيا في 

القيـــادة والإدارة، كمـــا التحقـــت بـــدورات القيـــادة والإدارة وال�شراكة 

المجتمعيـــة، وح�شلـــت علـــى الرخ�شـــة الدوليـــة في قيـــادة الحا�شوب 

وعلى دورة اإنتل، وقد عملـــت مدربة للعديد من البرامج والم�شروعات، 

مها اأحمد عجاج الجرادات 

الفئة الأولى
• المدر�شة التي فزت عنها: مدر�شة الق�شر الثانوية ال�شاملة للبنات 

• المديرية التي فزت عنها: الق�شر
• مركز الفوز: الأول 

• ال�شهادات والموؤهالت العلمية: بكالوريو�ص اللغة العربية واآدابها/ دبلوم عام في التربية 
• عدد �شنوات الخبرة في الإدارة المدر�شية: 23 �شنة

لطالما داأبت على اأن يكون عملي ممتعًا مميزًا 

يمار�ص بـــكل حب ورغبة بما يحقـــق الأهداف 

التربوية

جائزة المدير المتميز

و�شاركت في العديد من الموؤتمرات واللقاءات التربوية.

واأتطلـــع اإلـــى اللتحـــاق ببرنامـــج الدرا�شـــات العليـــا والإ�شهـــام ب�شكٍل 

فعال فـــي ن�شر ثقافـــة التميز بين اأع�شـــاء الأ�شرة التربويـــة والمجتمع 

المحيـــط، واإحراز تقدم م�شتمر ومتميز فـــي الأداء المدر�شي، ومواكبة 

الم�شتجـــدات والتطورات العلميـــة والتكنولوجية، وتبـــادل الخبرات مع 

الآخرين، وتحقيـــق �شراكة فاعلة، وا�شتثمار طاقـــة المجتمع بما يجعل 

منه داعمًا وم�شاندًا.

ا�شتثمار هادف وفاعل من جهات الدعم والم�شاندة لدعم العملية التعليمية التعلمية
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المتكاملـــة  ال�شخ�شيـــة  لبنـــاء  دومـــا  اأ�شعـــى 

للطالبات من خالل تقبـــل الطالبات واحترام 

وتقدير قدراتهن

ب�سماتي مع الطالب

اأ�شعـــى دومـــا لبناء ال�شخ�شيـــة المتكاملة للطالبات مـــن خالل تقبلهن 

واحترام وتقدير قدراتهن، والإيمان المطلق باأن لدى كل طالبة قدرات 

خا�شة لبـــّد من اإيجاد البيئـــة الكفيلة ل�شتثمارهـــا وتوظيفها، وتعزيز 

المبـــادرات الإيجابيـــة، وتبني الم�شروعـــات الكفيلة باإظهـــار اإبداعات 

الطالبات مثل )برنامـــج المذيعة ال�شغيرة، الباحثة العلمية، المحققة 

ال�شحفية، القيادية المبدعة، طالبة ال�شهر. ....(، والتوا�شل الهادف 

مـــع الأ�شـــرة لتحقيق التكامـــل بين المدر�شـــة والبيت، ودرا�شـــة اأحوال 

الطالبات، وتحقيق مبداأ التكافل الجتماعي، و�شد العوز المادي لبع�ص 

الطالبات.

بو�شفـــي قدوة لطالباتـــي، فاأنا حري�شة على ممار�شـــة الأدوار الإدارية 

بكل �شفافية وتوا�شع وم�شداقية، وبالحديث ال�شادق والم�شاعر النبيلة 

والحر�ص على م�شلحة الطالبات، واإفـــادة الطالبات بكل الم�شتجدات 

المدر�شية، والزيارات التي اأقوم، وفتح المجال اأمام الطالبات لح�شور 

الجتماعات واإدارة اللقاءات والإجابة عن اأي ت�شاوؤلت.

ومـــن المواقف التي اأّثرت فّي عند قدوم الطالبات من اإحدى المدار�ص 

الرافـــدة، اأن طالبـــة تتميز ب�شمـــات انفعالية وكاأنها قنبلـــة موقوتة من 

تعزيز الطالبات/ لوحة �شرف اأوائل المدر�شة�شـــدة ما تعر�شت لـــه من ا�شتفـــزاز، فاأجريـــت عددا مـــن الم�شاورات 

مـــع المر�شـــدة التربوية والمعلمـــات وا�شتدعيت والدتهـــا، وقررنا تقبل 

الطالبة وتوفير بيئة منا�شبة لها بعيدا عن ال�شتفزاز، كا�شفين قدراتها 

وموظفين اإمكاناتها، فتكللت جهـــود الجميع بالنجاح؛ اإًذْ اأ�شبحت تلك 

الطالبة، تحمل بكالوريو�ص اللغة الإنجليزية من جامعة موؤتة.
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هذا اأنا

حاجـــة الإن�شان اإلى تطوير نف�شـــه واأدائه �شرورة ملحة ل بد من ال�شعي 

لهـــا بكل جـــد ومثابرة؛ لمواكبة مـــا يدور حوله من تطـــورات، ولذا فقد 

قمـــت بتبني واعتمـــاد مجموعة مـــن البرامـــج والإجـــراءات التنفيذية 

لتطويـــر اأدائـــي مثـــل و�شع خطـــة خا�شـــة لتنميـــة ذاتي مهنيـــًا تخ�شع 

للمراجعـــة والمتابعة والتقييم دوريًا تكفل الم�شاركة في الدورات وور�ص 

العمـــل والن�شاطات التربوية كافة الداعمة للنمو المهني والمعززة لدور 

مدير المدر�شة بو�شفه م�شرفًاً مقيمًاً في المدر�شة.

وقـــد اأوليت اهتمامًا خا�شًا للنهو�ص بم�شتوى اأدائي المهاري اللغوي من 

خـــالل التقدم لختبارات دولية متقدمة فـــي اللغة الإنجليزية، والإلمام 

بالمهارات الحا�شوبيـــة، وتوظيفها في مجالت العمل الإداري جميعها، 

ونقل خبراتـــي للزميالت في العمل، والمتابعـــة الم�شتمرة للم�شتجدات 

التربويـــة الحديثة، وما ي�شتجد على ال�شاحة من اأحداث وطنية وعربية 

واإقليميـــة ودولية، فنحن جزء مـــن هذا العالم نتاأثـــر ونوؤثر بما حولنا، 

وواظبت على مطالعة الكتب والدوريات والن�شرات، والإفادة من مناهل 

المعرفة المختلفة.

واأتطلـــع اإلـــى التو�شع في توفير م�شـــادر تعلم ثرية متطـــورة للمتعلمين 

بمختلـــف قدراتهم، تراعي الفروق الفرديـــة بينهم وتلبي احتياجاتهم، 

واإلـــى تفعيل �شل�شلـــة من الن�شاطـــات ال�شفية والال�شفيـــة التي تهدف 

اإلـــى تو�شيع اأفق الطلبـــة ومداركهم بما يواكب التطـــورات التكنولوجية 

علـــى الم�شتوى الوطني والعالمي، وفتح قنوات ات�شال ما بين المدر�شة 

والمجتمع وف�شائها البيئي والمجتمعي والثقافي والقت�شادي.

منى جميل اإبراهيم المرافي 

الفئة الأولى
المختلطة   الأ�شا�شية  المازنية  ن�شيبة  عنها:  فزت  التي  •	المدر�شة 

ب�شيرا عنها:  فزت  التي  •	المديرية 
الثاني الفوز:  •	مركز 

التربية في  عام  دبلوم  جغرافيا/  بكالوريو�ص  العلمية:  والموؤهالت  •	ال�شهادات 
�شنوات الخبرة في الإدارة المدر�شية: 10 �شنوات •	عدد 

جائزة المدير المتميز

تفعيل موارد التعلم يوفر فر�شًا لتنمية مهارات التفكير لدى الطلبة

قمت بتبنـــي واعتمـــاد مجموعة مـــن البرامج 

والإجراءات التنفيذية لتطوير اأدائي
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يعـــد توفيـــر البيئـــة المدر�شيـــة الآمنـــة اأ�شا�شـــًا مهمـــًا في عمـــل مدير 

المدر�شـــة، فقـــد تـــم و�شع المنهجيـــة الوا�شحـــة والتخطيـــط المنظم 

للجوانـــب والمجالت كافـــة التي تهم البيئـــة المدر�شيـــة الآمنة وتوفير 

الأدلة والبرامج التطبيقية الداعمة كافة المتمثلة في توظيف الم�شادر 

والمرافق التعليمية بهدف تح�شيـــن الأداء التعليمي، وتحقيق الأهداف 

المرجوة بما ي�شمن تنمية الطالب بجميع جوانبه.

لقـــد تم تحويـــل المدر�شة اإلى مجتمـــع تعليمي متفاعـــل بتهيئة الفر�ص 

والإمكانـــات لتوظيف اإ�شتراتيجيات التعليـــم، واأف�شل طرائق التدري�ص 

الحديثـــة المبنيـــة علـــى التعلـــم بالتجريـــب والكت�شـــاف والتعليـــم من 

خـــالل الدرامـــا “م�شرحة المناهـــج”، اإ�شافـــة اإلى الهتمـــام بالبيئة 

الجماليـــة للمدر�شة باإعداد اللوحات التنظيميـــة والفنية واإعادة تدوير 

بع�ـــص الموارد وا�شتغالل خامات البيئـــة، وتم تفعيل البيئة الجاذبة في 

المدر�شة بتفعيل العالقات الإن�شانية داخل المدر�شة وخارجها، وتنمية 

مهارات التوا�شل الجتماعي بين اأفراد مجتمع التعلم، وب�شكل ت�شاركي 

مـــع العامليـــن في المدر�شـــة واأفراد المجتمـــع، اإْذْ تمـــت �شياغة ميثاق 

اأخالقي لتنظيم العالقات والروابط.

وعلى الرغم من ذلـــك كله، فقد كانت هناك معوقات و�شعوبات تواجه 

مدير المدر�شة في عمله، ولعل اأبرزها لدي التي كانت في اإدارة التغيير 

فـــي مجتمع التعلـــم داخل المدر�شة وخارجهـــا، وبف�شل من اهلل تمكنت 

مـــن تخطي هـــذه ال�شعوبة بالإيمـــان الكامل والثقة بمـــن حولي؛ لأنهم 

كانـــوا عونًا لي و�شـــركاء في التخطيـــط والتنفيذ لهذا التغييـــر واإدارته 

للو�شـــول اإلـــى قناعة مفادهـــا “ اأن البـــاب المتحرك ل ي�شـــداأ والماء 

الجاري ل ياأ�شن”.

تنمية قيم الولء والنتماء للوطن الأ�شا�ص في اإعداد المواطن ال�شالح

ب�شـــكل ت�شاركـــي مـــع العامليـــن فـــي المدر�شة 

واأفـــراد المجتمع تمت �شياغـــة ميثاق اأخالقي 

لتنظيم العالقات والروابط
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تكمـــن حقيقـــة المرء فـــي ما يحلم بـــه على نحو جاد مخطـــط له، حلم 

يحـــرك فينـــا الدافعية للعمـــل على تحقيقـــه بفعالية هادفـــة، ويتج�شد 

ذلـــك باإيجـــاد بيئة تعليميـــة رائـــدة متمثلـــة بب�شمات م�شيئـــة تجذب 

الآخريـــن لتمثلها، ومن اأولويات الحلم رعايتي لالإبداعات، ون�شر ثقافة 

المواطنـــة ال�شالحة التي تخلـــق جياًل يتمثل القيـــم الإن�شانية، ويحقق 

معاني النتمـــاء والولء على اأر�شية من الم�شاواة والعدالة، اإذ جاهدت 

لتر�شيخهـــا ك�شلـــوك مجتمع مدر�شي مـــن خالل �شلـــوك اأمار�شه. ولأن 

القيـــادة م�شوؤولية فاإنني اأبداأ بنف�شي لتغييـــر �شلوكي؛ فاأركز على نقاط 

قوتي، واأطلب الم�شاندة من اأ�شحاب الخبرة، لتح�شين نقاط �شعفي.

اإننـــي اأوؤمـــن باأن ال�شعوبات التي تواجهنا ل بد مـــن حلها اإكرامًا لقيمة 

الفـــرد، واأذكـــر هنا اأن بع�ـــص المعلمات فـــي المدر�شة لـــم يكّن يجدن 

ا�شتخـــدام الحا�شـــوب بمهـــارة، ف�شّكلٌت فريقـــًاً من معلمـــات المدر�شة 

لتدريبهن ب�شكل مخطط له حتى و�شلت المدر�شة اإلى جاهزية اإلكترونية 

عاليـــة، وقد تغلبنا على م�شكلة �شعف الطالبات باللغة العربية، ف�شكلت 

لجنـــة من المعلمـــات والطالبـــات بال�شتعانة بالمجتمـــع المحلي لدعم 

الطالبات، وتقوية ال�شعيفات منهن اأثناء الدوام والعطلة ال�شيفية.

مـــن ل يعمل علـــى تطوير نف�شه ل يبقى مكانه، بـــل يتراجع اإلى الخلف، 

لـــذا فاإننـــي ل اأتوانى عـــن اللتحاق بالـــدورات والفعاليـــات المختلفة، 

واأخطـــط لتطوير ذاتي اإداريـــًا وثقافيًا، كما اأ�شعـــى لكت�شاب الخبرات 

من الم�شـــادر المختلفة ول�شيما الإنترنـــت، واأعك�ص ذلك على مجتمع 

المدر�شـــة والمجتمع المحيط؛ ل�شقل الـــذات المنتجة ولالرتقاء باأداء 

المدر�شة لرفد الوطن الحبيب بكفاءات جادة مخل�شة.

نجاح اأحمد عايد طويط

الفئة الأولى
عنها: �شكينة بنت الح�شين الأ�شا�شية المختلطة فزت  التي  •	المدر�شة 

الرمثا عنها:  فزت  التي  •	المديرية 
الثالث الفوز:  •	مركز 

كيمياء/ دبلوم عاٍل في اأ�شاليب التدري�ص بكالوريو�ص  العلمية:  والموؤهالت  •	ال�شهادات 
الإدارة المدر�شية: 8 �شنوات في  الخبرة  �شنوات  •	عدد 

جائزة المدير المتميز

ولأن القيـــادة م�شوؤولية فاإنني اأبـــداأ بنف�شي لتغيير 

�شلوكـــي؛ فاأركز على نقاط قوتي واأطلب الم�شاندة 

من اأ�شحاب الخبرة لتح�شين نقاط �شعفي

غايتي اإيجاد جيل واعد ي�شمو بالوطن ويرتقي به
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نظرًا لأهمية �شراكة المجتمع المحلي في تطوير المدر�شة ودعم العملية 

التعليمية التعلمية، فقد ا�شتجبت لن�شمام مدر�شتنا اإلى م�شروع تفعيل 

 )IRD( و فريق )CMP( دور المجتمع المحلـــي لل�شراكة في المدار�ص

التابـــع لـــل )USAID( وذلك عـــام 2009، وتم ت�شكيل لجنـــة المجتمع 

المحلـــي باإجماع عام تم من خاللـــه ال�شتماع لآرائهم، وم�شاركتهم في 

تطويـــر المدر�شة بالتعاون مع اللجـــان المدر�شية و توزيـــع الأدوار على 

لجـــان فرعية مـــن اللجنة المجتمعيـــة الرئي�شة وقد تمثلـــت اللجان بما 

ياأتي: لجنة محو الأميـــة للطلبة والأهل، ولجنة الدعم والتمويل، ولجنة 

المكتبـــة، ولجنـــة التخطيط، ولجنـــة ال�شيانة، ولجنـــة الأن�شطة، حيث 

عملت اللجان على اإنجاز الفعاليات الآتية:

1. دعـــم الطالبات والمدر�شة بالتبرعات والأثـــاث والجوائز وتن�شيق 

الحديقة المدر�شية.

2. تزويـــد مكتبة المدر�شة بعـــدد من الكتب مـــن القطاعين الخا�ص 

والحكومي والجامعات.

3. ت�شكيـــل فريق لإعطـــاء ح�ش�ص تقويـــة باللغة العربيـــة للطالبات 

ال�شعيفات اأثناء العطل ال�شيفية.

4. ال�شيانة الم�شتمرة لمرافق المدر�شة المختلفة.

5. تنظيـــم الأيـــام الطبية المجانيـــة والنـــوادي ال�شتويـــة وال�شيفية 

والأيام المفتوحة.

6. الم�شاركة بو�شع الخطط المدر�شية.

وتـــم فتـــح اأبوابها ومرافقهـــا للمجتمـــع المحلي، وتنظيـــم ا�شت�شافتهم 

بفعاليات الطابور ال�شباحـــي والأن�شطة المختلفة، وتكريمهم، وعر�ص 

منتجاتهم بالنوادي والأيام المفتوحة، وتنظيم دورات حا�شوبية وطفولة 

مبكـــرة مجانية، واإ�شراكهم بالمع�شكـــرات التدريبية لتنفيذ الن�شاطات 

المختلفة التي تنمي عالقتهم بالمدر�شة.

وقـــد عملت اللجـــان المجتمعيـــة بجهـــد دوؤوب للو�شول اإلـــى المدر�شة 

الحاليـــة التي تم بناوؤها بدعـــم و تمويل من ال)USAID(، لينتقل عمل 

هذه اللجان بحاجات اأو�شع ون�شاطات وفعاليات اأكثر تعميمًا و �شموًل.

كان للمدر�شة جهد فـــي فتح اأبوابها ومرافقها 

للمجتمع المحلي

هكذا كانت ثمرة ت�شافر جهود �شراكة المجتمع المحلي

وافتتاح المدر�شة المجتمعية الجديدة ميمونة بنت الحارث
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اإن قيادتـــي لمدر�شتي تتمثـــل بروؤيتي الم�شرقة لجيـــل موؤمٍن باهلل منتٍم 

لدينـــه ووطنـــه، يواكـــب التطـــورات التكنولوجيـــة والمعرفيـــة بطاقاته 

وقناعاتـــه، وهدفي اأن ت�شود العالقات الراقية اأفـــراد مدر�شتنا، بو�شع 

د�شتـــور اأخالقي قيمي ي�شبط �شلوك العامليـــن جميعهم في المدر�شة، 

بحيـــث تغدو مدر�شتنـــا موؤ�ش�شة جذابة م�شتفيدة مـــن م�شاركة وفاعلية 

المجتمع المحلي واإمكاناته، فكنت الموؤثر والمحفز والمحم�ص للجميع، 

اأقـــوم بتحديد قـــدرات العامليـــن وطاقاتهـــم لتوزيع المهـــام بعد عمل 

الدرا�شات البحثية التي تحدد حاجات المدر�شة وفق الخطة التطويرية.

لقـــد اأ�شهمـــت في ور�شات عمـــل متنوعـــة كو�شف الوظائـــف الحكومية 

وت�شنيفهـــا، والم�شاركـــة فـــي و�شـــع اأ�ش�ـــص النجـــاح والر�شـــوب للعام 

الدرا�شـــي 2012/2011، وموؤتمر تطوير المديرية والمدر�شة في كندا، 

وح�شـــور موؤتمر بت العالمي في اأبو ظبـــي، وور�شة الحوار الإ�شتراتيجي 

للقائميـــن علـــى قطـــاع التربيـــة والتعليم في كليـــة الدفـــاع الوطني في 

الملكية الأردنية.

 ورفعـــت من كفاءة المعلمين بم�شاركتهم في دورات وور�شات عمل فنية 

متنوعة كاإ�شتراتيجيـــات التعلم من جامعة هارفـــارد الأمريكية، وربط 

ال�شفوف اإلكترونيًاُ، وا�شت�شافة الوفد الكوري. 

 وقـــد واجهـــت تحديات كثيـــرة، فمنهجيـــة التغيير ل تلقـــى الدعم من 

العاملين جميعهـــم في المدر�شة، اإ�شافة اإلى �شعـــف التوا�شل في بيئة 

مدر�شتي الجتماعية، وقلة الموؤ�ش�شـــات الداعمة المحيطة بالمدر�شة. 

ولتذليل هذه ال�شعوبات تم تاأمين موؤ�ش�شة وطنية داعمة، ُتعنى بتقديم 

منح جامعية للطلبة، وتوفير ر�شوم الطلبة غير الأردنيين.

اأمـــا تطلعاتي نحـــو الم�شتقبل فعنوانهـــا التفاوؤل؛ اإذ بـــداأت العمل بجد 

واجتهـــاد اأكبـــر منذ لحظة اإعـــالن التميـــز، و�شاأعمل علـــى ن�شر ثقافة 

التميـــز بما اأمكن من و�شائل متاحة، حيـــث اإن لكل معلم ومدير جوانب 

تميـــٍز م�شرقة، فالميدان يزخر بالمتميزين، و�شاأوظف طاقتي لأ�شعهم 

في �شفوف المتميزين، لأنهم كذلك.

دروي�ش م�سطفى ح�سين غنيم

الفئة: الثانية
عنها: �شالح الدين الثانوية ال�شاملة للبنين فزت  التي  •	المدر�شة 

عمان الأولى  عنها:  فزت  التي  •	المديرية 
الأول الفوز:  •	مركز 

بكالوريو�ص �شريعة/ دبلوم علوم تربوية العلمية:  والموؤهالت  •	ال�شهادات 
المدر�شية: 10 �شنوات الإدارة  في  الخبرة  �شنوات  •	عدد 

جائزة المدير المتميز

هدفـــي اأن ت�شود العالقـــات الراقية بين اأفراد 

مدر�شتنا، بو�شع د�شتور اأخالقي قيمي ي�شبط 

�شلوك العاملين جميعهم في المدر�شة

ر�شمناها يدًا بيٍد حتى عادت �شرحًا ت�شبو اإليه الأفئدة
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اأوجـــدت البيئـــة المدر�شيـــة الآمنـــة في مدر�شتـــي عندما ر�شمـــت روؤية 

وا�شحة ور�شالة محددة �شارك فيها الجميع، وخطة تطويرية مرنة تلبي 

حاجـــات المدر�شة وفق الظروف المتاحـــة، وانبثق اإيماني بتحقيق هذه 

البيئـــة من دوري القيادي الموؤثر في تحقيق الأهداف التربوية، باأجواء 

راقية ي�شودها الود والنظام بين العاملين. 

اإن قيادتـــي لمدر�شتـــي مكنتنـــي مـــن اإجـــراء الختبـــار الت�شخي�شـــي 

الإلكتروني للطلبة الجدد في المواد جميعها وعمل التحليالت الالزمة، 

وتوثيق �شبط الجودة في تدقيـــق اأوراق المتحانات الف�شلية النهائية، 

وتفعيل اللوح التفاعلي في حل اأ�شئلة الثانوية العامة لل�شنوات ال�شابقة، 

اإ�شافـــة اإلى تنفيذ برامج التواأمـــة مع المدار�ص المجـــاورة. اأتمثل دور 

القـــدوة ال�شالحة، وتخريج قـــادة تربويين اإداريا وفنيـــًا للميدان. وقد 

�شاركنـــا فـــي ع�شـــرة م�شروعـــات تربويـــة خدميـــة رفعت مـــن جاهزية 

المدر�شة تعليميًا وماديًا في برنامج “نحو اتجاهات مدر�شية جديدة”. 

اإن اإ�شهام مجل�ص الطلبة والبرلمان الطالبي والك�شافة في الق�شايا التي 

تهم مدر�شتي فعـــاٌل وموؤثر في درا�شة جـــدول الختبارات، والح�ش�ص 

الإ�شافيـــة، والحـــزم، وفـــي زرع الد�شتـــور الأخالقـــي لـــدى الطلبـــة، 

وتفعيـــل الإذاعة المدر�شيـــة ال�شباحية، و�شعي الجميـــع في اعتزازهم 

بمدر�شتهـــم، ون�شـــر المواقـــف التربويـــة الإيجابية، وقـــد فاحت �شمعة 

المدر�شـــة العطـــرة ونتائجها المبهرة فـــي الثانوية العامـــة، فاأ�شبحت 

مدر�شة جذابـــة يرجوها الجميع طالبًا ومعلمين. ودوري بو�شفي قائدًا 

تحويليـــًا بـــرز في رفـــع جاهزية المبنـــى، ليحقق غاياتنـــا والمخرجات 

الإيجابية بالتح�شيل العالي فـــي الثانوية العامة، وال�شتعانة بالمجتمع 

المحلي لر�شم ال�شيا�شات التربوية في المدر�شة وتنفيذها.

اإن اإ�شهام مجل�ص الطلبـــة والبرلمان الطالبي 

والك�شافة في الق�شايا التي تهم مدر�شتي فعاٌل 

وموؤثر

الختبار الت�شخي�شي اللكتروني للطلبة الجدد مطلع العام الدرا�شي الجديد
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لقـــد �شعيـــت على مدى �شنـــوات اإلى اإيجـــاد بيئة تربوية اآمنـــة، �شحية، 

جميلـــة، محفـــزة للتميز، متفاعلة مـــع المجتمع المحلـــي، منتجة لجيٍل 

مبـــدٍع منتٍم لدينه ووطنـــه، وقادر علـــى التكيف مع العالـــم الخارجي، 

وذلك بعمـــل ت�شاركي منظم وبانتماء المعنييـــن جميعهم، وال�شعي اإلى 

التطويـــر والتجديـــد الم�شتمرين، واحت�شـــان البرامـــج والم�شروعات، 

واإقامـــة �شـــراكات م�شتدامـــة مـــع المجتمع المحلـــي، ومواكبـــة التطور 

العلمـــي، والتاأثيـــر فـــي الآخريـــن، وانتهاجـــي لـــالإدارة الديمقراطية، 

واحتـــرام متلقي الخدمـــة، واإثارة الدافعيـــة بالقدوة الموؤثـــرة؛ اإذ اأبداأ 

بنف�شـــي كمحبة لعملـــي وملتزمة به، اإ�شافـــًة اإلى ال�شعـــي الم�شتمر اإلى 

التما�شـــك بين المعنيين، واأعمل على تحقيـــق العدالة والم�شاواة باإزالة 

الفـــوارق بينهـــم، وتفعيـــل التوا�شل الجتماعـــي والتراحـــم، مما يخلق 

الر�شـــا وال�شتقـــرار الوظيفي، وتحـــري النزاهة وال�شفافيـــة في تقويم 

اأداء العامليـــن، كمـــا اأننـــي اأحدد اأهدافـــي واأعلنها في خطـــة تطويرية 

تنبثـــق عنها خطط عمل اإجرائيـــة موثقة وخا�شعـــة للمتابعة والتقييم، 

واأ�شـــرك في و�شعها وتنفيذها المعنيين كافة، واأ�شعى اإلى تعزيز العمل 

بـــروح الفريق واإطـــالق الطاقات الكامنة وتحويـــل المعوقات اإلى نقاط 

تحـــدٍّ واحتواء الم�شتجدات والتكيف معها، وبناء ثقافة م�شتركة منبثقة 

من ثقافة المجتمع الأ�شيلة والقيم التربوية بم�شاركة العاملين والطلبة 

جميعهـــم والمجتمـــع المحلي، وتبنـــي هيكلـــة التغييـــر واإدارة مقاومته 

بو�شـــوح واإقنـــاع، ومتابعة التقويـــم بموؤ�شـــرات اأدائية، وذلـــك لتطوير 

العمـــل، وتح�شين الأداء من خالل تعزيز القيـــادات والمتميزين بتوزيع 

المهـــام وال�شالحيات وتحفيز الآخرين، وتهيئـــة مناخ تناف�شي وتفعيل 

خطط لتنميتهم وتمكينهم من المهارات القيادية.

مها �سليم علي الأ�سقر 

الفئة: الثانية
ثعلبة الأ�شا�شية للبنات بنت  خولة  عنها:  فزت  التي  •	المدر�شة 

الثانية عمان  عنها:  فزت  التي  •	المديرية 
الأول الفوز:  •	مركز 

دبلوم عاٍل في الإدارة المدر�شية اأعمال/  اإدارة  بكالوريو�ص  العلمية:  والموؤهالت  •	ال�شهادات 
المدر�شية: 20 �شنة الإدارة  في  الخبرة  �شنوات  •	عدد 

جائزة المدير المتميز

اإقامة �شراكات م�شتدامة مع المجتمع المحلي 

ومواكبة التطور العلمي

تكريم المجتمع المحلي في احتفال بمنا�شبة عيد ال�شتقالل برعاية مدير التربية 

والمت�شرف
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لقـــد حققُت ر�شالتـــي بالعمل الـــدوؤوب لتح�شين تعلم الطلبـــة على نحو 

ت�شاركي، باإجراء الختبـــارات الت�شخي�شية والتح�شيلية المعدة �شمن 

جدول الموا�شفات، وتحليل نتائجها وو�شع الخطط العالجية والإثرائية 

وتنفيذهـــا، وعقـــد الجتماعات الخا�شة بنتائـــج التح�شيل الأكاديمي، 

ومعالجة ال�شعف بين الهيئة الإدارية والتدري�شية واأولياء الأمور، وتفعيل 

التعـــاون والتوا�شل بين البيـــت والمدر�شة، وعمل ملف لكل طالبة وملف 

عمـــل للمجموعات ال�شفية، وتفعيل غرفة �شعوبات التعلم، والح�ش�ص 

المحو�شبة، والمكتبـــة، ومكتبتي العربية، والإر�شاد، واإ�شراك المعلمات 

بالدورات التدريبية التي تعقدها المدر�شة والوزارة، ومتابعة انتقال اأثر 

التدريـــب للغرفة ال�شفية، وتطبيق اأ�ش�ص النجـــاح والإكمال والر�شوب، 

وتوفيـــر الم�شتلزمات المادية والتكنولوجية كافة، والإ�شراف على و�شع 

خطة �شاملة ومنوعة للن�شاطات والفعاليات المدر�شية، اإذ يتم تنفيذها 

ح�شب جدولتها الزمنية من المعنيين كافة.

لقد عّززت النتمـــاء باإحياء المنا�شبات الدينيـــة والوطنية في الإذاعة 

المدر�شيـــة، والحتفـــالت، والرحـــالت، والمحا�شـــرات، والبـــازارات 

الخيريـــة، والقاعـــة الها�شمية، واأنمي مهارات طالباتـــي باإ�شراكهنَّ في 

الـــدورات التدريبيـــة، والمعار�ـــص العامـــة، ومعر�ص الكتـــاب ال�شنوي، 

والم�شابقات الريا�شية، وعر�ص الم�شرحيات داخل المدر�شة وخارجها، 

واأغر�ـــص حـــبَّ النظافة في نفو�ـــص الطالبات بالم�شاركـــة في الحمالت 

وت�شليـــم كاأ�ص النظافة �شهريـــا، واأحتفل واأوزع الهدايـــا على الطالبات 

ل دور الإر�شاد والإذاعة المدر�شية بتوجيه  المتفوقـــات والمثاليات، واأفعِّ

الطالبـــات اإلـــى ال�شلـــوكات الحميـــدة، واأحر�ـــص على تهيئـــة مناخ من 

الحترام المتبادل والقبول بيـــن الطالبات والمعلمات لتوفير بيئة اآمنة 

خالية من العنف والإ�شاءة وقائمة على الحوار، اإْذ اأ�شتمع لطالباتي مما 

يولـــد جوا داعما دافئا م�شجعا لهـــن للتعبير عن الراأي وحل الم�شكالت 

والم�شاركة باتخاذ القرارات، واأطلق طاقاتهن بحرية اللتحاق باللجان 

المدر�شية ومتابعة اأدائهـــن وتعزيز اإنتاجهن الفكري والمادي والأدائي 

وعر�شـــه، وت�شجيع المواهب، وتفعيل الم�شابقات والن�شاطات الثقافية، 

والدينيـــة، والريا�شيـــة داخل المدر�شة وخارجهـــا، وتوظيف تكنولوجيا 

التعليم، واإثراء المتميزات، واحت�شان طالبات الت�شريع الأكاديمي.

اأ�شتمـــع لطالباتـــي مما يولد جـــوا داعما دافئا 

م�شجعا لهن للتعبير عن الراأي

زراعة الأ�شتال في �شاحة �شريح ال�شحابي عبد الرحمن بن عوف -ر�شي اهلل عنه-

بيوم الوفاء للوطن مع طالبات المدر�شة
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يتمثـــل حلمـــي باإعداد جيـــٍل واعٍ فاعـــٍل قيادي منتـــٍج منتٍم مبـــدٍع قادٍر 

علـــى مواجهة الحياة وبنـــاء الأردن، ولأحقق حلمـــي اأ�شعى بالتعاون مع 

زميالتـــي المعلمات اإلى تجويـــد عملية التعلم والتعليـــم، وتهيئة المناخ 

الالزم لالإبداعات.

الخبـــرة قـــد ل توفرها ال�شنوات مهمـــا طالت بقدر ما تكـــون ا�شتعدادًا 

وبحثًا عن الأف�شل، وحر�شًا على التميز والإبداع، وممار�شة لالإن�شانية، 

ولأن التغيير يبداأ بالذات، فقد اأعددت لنف�شي خطط تطوير ذاتية، كما 

اأحر�ـــص اأن تربطنـــي بزميالتي المعلمات عالقـــة حميمة رائعة، فنحن 

اأ�شـــرة واحدة متعاونة ومتكاتفة من اأجل اإنجاح الم�شيرة التعليمية، لذا 

اأ�شـــارك في الموؤتمـــرات والنـــدوات المتعلقة بمجال مهنتـــي، واأحر�ص 

دائمـــًا علـــى اللتحاق بالور�ـــص التدريبيـــة جميعها المقترحـــة من قبل 

الوزارة، وتلك المتاحة من جهات اأخرى.

ل اأنكـــر وجود �شعوبـــات اأو تحديـــات، واإن وجدت اأعّدهـــا مواقف تحدًٍّ 

واأتعامـــل معها بكل واقعية محولًة اإياها اإلى ق�شة نجاح، ومن اأبرز هذه 

التحديـــات تلك المتعلقة بالمجتمع المحلي ودمجـــه بالعملية التربوية، 

ولـــذا فقـــد عملت علـــى بناء عالقـــات ودية قائمـــة علـــى الت�شاركية مع 

الأطراف جميعها ذات العالقة.

بعـــد اأن كان ح�شولـــي علـــى لقـــب المديـــر المتميز طموحـــًا رغبت في 

تحقيقـــه اأ�شبـــح الآن واقعـــًا، فقد نلت تلـــك الجائـــزة، وازدادت بذلك 

الم�شوؤوليـــات الواقعـــة على عاتقـــي للمحافظة عليها، ولعـــل اأول خطوة 

اأخطوهـــا بهذا ال�شدد هـــي ال�شعي لتحقيق حلمي )روؤيتـــي( بالو�شائل 

المتاحـــة جميعهـــا، وال�شعـــي اإلى تطويـــر ذاتي وتطوير مـــن هم حولي، 

وت�شجيـــع المربيات من مديرات ومعلمات علـــى الم�شي قدمًا في اإبراز 

مواهبهن والتقدم للجائزة.

نهلة محمود ر�سيد ب�ساب�سة 

الفئة: الثانية
عنها: جمانة بنت ابي طالب الثانوية ال�شاملة للبنات  فزت  التي  المدر�شة  	•

فزت عنها: الرمثا  التي  المديرية  	•
الثاني  الفوز:  مركز  	•

العلمية: بكالوريو�ص ريا�شيات/  دبلوم عاٍل في اأ�شاليب تدري�ص والموؤهالت  ال�شهادات  	•
    الريا�شيات/ ماج�شتير اأ�شاليب تدري�ص الريا�شيات

�شنة   12  : المدر�شية  الإدارة  في  الخبرة  �شنوات  عدد  	•

جائزة المدير المتميز

لأن التغيير يبـــداأ بالذات، فقد اأعددت لنف�شي 

خطط تطوير ذاتية

قال تعالى : “وقل اعملوا ف�شيرى اهلل عملكم و ر�شوله والموؤمنون”
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اأبناوؤنـــا وبناتنا هم قادة الغد، فال بد مـــن ا�شتثمار طاقاتهم و�شماتهم 

القياديـــة و�شقلها، فمن خالل اإيماني العميق ب�شرورة تدريب طالباتنا 

و�شقل مواهبهن، حاولت ترجمة روؤيتي ببناء طالبة متكاملة ال�شخ�شية 

معرفيـــًا و مهاريـــًا ووجدانيـــًا، وحاولـــت اأن اأكـــون الأم القـــدوة لبناتي 

الطالبـــات واأن األهمهـــن بالقيام ب�شلـــوكات اللتـــزام، وذلك من خالل 

التزامي بالدوام المدر�شي باكرًا وتطبيقي لفعاليات الطابور بالت�شارك 

مع الطالبـــات، وم�شاهمتي فـــي تنظيف مرافق المدر�شـــة، واأراعي في 

عالقاتـــي واأ�شلـــوب توا�شلي مـــع الطالبات ومع العاملين فـــي المدر�شة 

توفيـــر بيئـــة اآمنة ومنـــاخ ي�شوده الحتـــرام وتفعيل الحـــوار الهادف في 

المدر�شة بين الطالبـــات، كما اأقوم بتهيئة الإمكانات والموارد المتاحة 

لخدمة ذلك، اإ�شافًة اإلى تحفيز الطالبات للم�شاركة في الن�شاطات من 

بحـــوث وم�شروعات وم�شابقـــات، اإذ تم اإعداد بحـــوث متعلقة بـ )حوار 

الأديان، حوار الثقافات(. 

اأمـــا اأبرز المواقف التي اأثرت في تعاملي مـــع بناتي الطالبات كاأمٍّ لهن 

قبـــل اأن اأكون مديرة، فهو اأنني قد اأ�شهمت من خالل م�شروع “نهج من 

طفـــل لطفل” في م�شاعدة طالبة على التخل�ـــص من م�شكلة في النطق 

كانـــت تعاني منها، اإذ تم التغلـــب على م�شكلة النطـــق واأ�شبحت لديها 

 القدرة على التعبير عن نف�شها بعبارات وا�شحة تاركة الخوف وراءها.

اأراعي توفير بيئة اآمنة ومناخ ي�شوده الحترام 

وتفعيـــل الحـــوار الهـــادف فـــي المدر�شـــة بين 

الطالبات 

نعمل من اأجل اإعداد طالب واع منتج منتٍم لوطنه
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هذا اأنا

اإن اإحرازي لقب المدير المتميز اأ�شحى حقيقة طالما حلمت بها، فمنذ 

اأن بداأت حياتي المهنية بوظيفة معلم حملت ر�شالة نبيلة نتاجها اأجيال 

تكبـــر بالعلم والمعرفة، وتتبواأ مواقع العمـــل المختلفة واأعلى المنا�شب 

والمراكـــز والقيادات، ومـــا اأن تدرجت في وظيفتـــي التربوية من معلم 

للمرحلـــة الثانوية واأنا في بداية العقـــد الثاني من عمري، وبعد �شنوات 

قليلة ل تتجاوز عدد اأ�شابـــع اليد الواحدة، اأ�شبحت اأ�شاهد نتاج عملي 

فـــي طلبتي وهم علـــى مقاعد الدرا�شـــة الجامعية، ويحملـــون موؤهالت 

علميـــة في مجالت مختلفة، حتى اأ�شبـــح ع�شق العمل التربوي والعطاء 

والتاأثير في حياتي هاج�شًا اأنميه يوما بعد يوم، و�شعادتي ل تو�شف لما 

لهـــذا العمل من معاٍن �شامية وقِيمة في نف�شـــي، وبات �شلوكًا في حياتي 

ونهجـــًا في ت�شرفاتـــي، ولذا كان من ال�شروري اأن اأطـــور نف�شي تربويًا 

ومهنيًا، فح�شلت على درجة البكالوريو�ص في الهند�شة الميكانيكية ثم 

على الدبلوم العالي، اإ�شافًة اإلى العديد من الدورات التربوية الداخلية 

والخارجيـــة، مما زاد في معرفتي وعطائـــي وانعكا�ص ذلك على طلبتي 

في ح�شن تعليمهم والتاأثير فـــي �شلوكهم ونجاحهم وانعكا�ص ذلك على 

و�شعـــي الوظيفـــي وترقيتي من معلـــم اإلى من�شق اإلـــى م�شاعد مدير ثم 

اإلـــى مديـــر، فاأح�ش�شت في نف�شي تميـــزًا، وترجمت م�شيرتـــي التربوية 

بالتر�شح لجائزة الملكة رانيا للمدير المتميز، وكان لي ذلك بح�شولي 

على الجائـــزة كثمرة لعطائي ونتيجة لجهدي وحبي لمهنتي التي تعطي 

لمن يعطيها.

اإن م�شيرتـــي التربوية واإنجازي اأ�شبحا واقعًا اأعتز به، وهو يتطلب مني 

المزيـــد مـــن العمل والعطـــاء وتطوير ذاتـــي على الرغم مـــن ال�شعاب 

والتحديـــات التي تواجه اأي �شخ�ص فـــي م�شيرته، ولكن بح�شن التدبير 

واإدارة الأمـــور بالتخطيط ال�شامل، يتمُّ تجاوز اأي عقبات والتغلب عليها 

لتحقيق الهدف المن�شود، والمحافظة على التميز الذي نريد.

عمر محمود اأحمد العديلي

الفئة: الثانية
ال�شاملة المهنية  الثانوية  ر�شد  ابن  عنها:  فزت  التي  المدر�شة  	•

كنانة بني  عنها:  فزت  التي  المديرية  	•
الفوز: الثالث مركز  	•

تربية  دبلوم  ميكانيكية/  هند�شة  بكالوريو�ص  العلمية:  والموؤهالت  ال�شهادات  	•
�شنة المدر�شية:24  الإدارة  في  الخبرة  �شنوات  	•

جائزة المدير المتميز

اإن م�شيرتـــي التربوية واإنجـــازي اأ�شبحا واقعًا 

اأعتز بـــه، وهو يتطلب منـــي المزيد من العمل 

والعطاء وتطوير ذاتي

الأمين العام يفتتح القاعة الها�شمية برفقة �شخ�شيات من المجتمع المحلي
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ب�سماتي مع المدر�سة

تظهر ب�شماتي وا�شحة في عملي وموقعي بو�شفي مديرًا لمدر�شة مهنية 

�شاملـــة، ي�شتطيع اأن يحكم عليها كل من يقترب منها، ويتعرف اإلى اآلية 

العمل المتبعة فيهـــا، فالطالب والمعلم محـــوران اأ�شا�شيان في العملية 

التعليميـــة التعلمية، والمدر�شة تجمع هذه العنا�شر كاملة، ونجاحي في 

اإدارة المدر�شـــة يعني نجـــاح الطالب والمعلم وح�شـــن التعامل معهما، 

اأما المجتمـــع المحلي فهو الحكم على المدر�شـــة بعنا�شرها كاملة من 

نتاجـــات طلبتها وحب معلميها وعطائهم، والبيئـــة المدر�شية المثالية، 

فمدر�شتـــي يربطهـــا بالمجتمع المحلـــي عالقة تواأمـــة متكاملة، ويقدم 

كل منهمـــا اأعلـــى الخدمـــات الممكنة ليحقـــق اأف�شل ما لديـــه، وبما اأن 

مدر�شتـــي مهنية، فاإنها تقدم الخدمات المطلوبة للمجتمع المحلي مثل 

اأعمـــال ال�شيانة والت�شنيع وال�شت�شارات المهنية والزراعية، مما يعود 

بالفائدة على طلبة المدر�شة، ويك�شبهم الخبرات الميدانية. 

وقد حققـــت مدر�شتي عالقات متميـــزة مع المجتمـــع المحلي، ويحقق 

وفـــرًاً ماديـــًاً بلجنة م�شتركـــة لمجتمع تعـــّزز العالقة بينهمـــا من حيث 

التوا�شـــل الم�شتمـــر لإطـــالع المجتمـــع المحلـــي علـــى اأو�شـــاع الطلبة 

وم�شيرتهم التعليميـــة و�شبل تح�شينها واحتياجات المدر�شة، وما يمكن 

تقديمـــه لتح�شيـــن اأدائها، وتنفيـــذ برامجها والرقي بم�شتـــوى الر�شالة 

التي تحملها المدر�شة.

ويظهـــر التميز فـــي العالقة مع المجتمع المحلـــي بالن�شاطات التي يتم 

تنفيذهـــا فـــي المدر�شـــة وا�شت�شافـــة الفعاليـــات للمنا�شبـــات الوطنية 

العديدة. 

الطالب والمعلم محوران اأ�شا�شيان في العملية 

التعليميـــة التعلميـــة، والمدر�شـــة تجمـــع هـــذه 

العنا�شر كاملة

تعاون المدر�شة مع المجتمع المحلي 
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اأنا وطلبتي

لأن اأحبائي الطلبة يميلون لالأن�شطة الح�ص حركية، ا�شتخدمت اإ�شتراتيجية 

التعلـــم الن�شـــط، ومثال ذلك م�شروع “مالب�ص النجـــوم” الذي تكامل بين 

مادتي اللغة الإنجليزية والتربية المهنية لل�شف الثاني الأ�شا�شي. 

بدايًة عقدت جل�شة حوارية مـــع الطلبة لطرح فكرة الم�شروع، وكلفتهم 

التفكير با�شم منا�شب للم�شروع، وحددت ما يطمحون له من الم�شروع، 

وق�شمتهـــم لمجموعـــات، واأ�شركتهـــم بو�شـــع اأ�ش�ـــص تقييـــم الم�شروع. 

وتوا�شلـــت كتابيـــًا مـــع اأولياء الأمـــور لمعرفة الطـــرق المف�شلـــة لتعلم 

اأبنائهم، واأخذت ذلك بعيـــن العتبار اأثناء ت�شميمي للمهام. في جزء 

الألـــوان مار�ـــص بع�ص الطلبـــة دور المعلم ال�شغيـــر بمراجعة زمالئهم 

فـــي الألوان، و�شممـــت بطاقات تعليمية لالألـــوان الجديدة وا�شتخدمت 

التدري�ص المبا�شر مع مراعاة اأنماط تعلم الطلبة. 

تم تفعيل التكنولوجيا با�شتخدام لعبة )فال�ص( التعليمية، لترتيب اأحرف 

كلمات الألوان، وفي الجزء الثاني “المالب�ص” مار�ص الطلبة دور المعلم 

ال�شغير بمراجعة مفردات المالب�ص المتعلمة م�شبقًا، و�شممت بطاقات 

تعلميـــة للمالب�ص جمعت ال�شـــورة بالكلمة، وا�شتخدمـــت مالب�ص الطلبة 

اأنف�شهم. ولتنمية مهـــارات التفكير، كانت مهمة ت�شنيف �شور المالب�ص 

لمجموعتيـــن، ولعبة اكت�شـــاف الخطاأ، واإعـــادة ترتيب اأحـــرف الكلمات 

 it’s or they’re لتكوين الجمل، واإعادة ترتيب الأحرف لتكوين الكلمات

با�شتخدام البي�ص البال�شتيكي. وتبعها عر�ص اأزياء للطلبة ت�شمن و�شف 

المالب�ـــص بجمل اإنجليزية ب�شيطـــة، وكاملت الم�شـــروع بالتربية المهنية 

وطـــرح �شوؤال ع�شف ذهني عـــن اأهمية المالب�ص، ومهمـــة ر�شم خريطة 

ذهنية لطرق العناية بالمالب�ص، وتمثل الت�شرفات ال�شحيحة والخاطئة 

لذلـــك. وكمنتج نهائي �شممـــت المجموعات كتيبات مبتكـــرة للمالب�ص، 

و�شوتوا على اأف�شلها، وكرمت الجميع. 

زينب عبدالعزيز محمد الزطيمة 

الفئة: الأولى
المختلطة الأ�شا�شية  ال�شرو  ظهر  عنها:  فزت  التي  المدر�شة  	•

التي فزت عنها: جر�ص المديرية  	•
الثاني الفوز:  مركز  	•

والموؤهـــالت العلميـــة: بكالوريو�ـــص لغـــة اإنجليزيـــة واآدابهـــا/ دبلـــوم تكنولوجيا  ال�شهـــادات  	•
المعلومات والت�شالت في التربية 

�شنوات  8 التدري�ص:  في  الخبرة  �شنوات  عدد  	•
ن�شاب الح�ش�ص: 24 ح�شة عدد  	•

الإنجليزية اللغة  اأدر�شها:  التي  المباحث  المبحث/  	•
الأ�شا�شي الثاني   - الأ�شا�شي  الأول  اأدر�شها:  التي  ال�شفوف  ال�شف/  	•

جائزة المعلم المتميز

اأعمل على التكامل بين مبحثي: اللغة الإنجليزية 

والتربية المهنية لل�شف الثاني الأ�شا�شي

تعاون الطلبة بفرح خالل الن�شاط، وبفرحهم اأدخل الفرح اإلى قلبي
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ب�سماتي مع مدر�ستي    

اأمار�ص دوري في توفير البيئـــة المدر�شية الآمنة خالل عالقتي الطيبة 

بطلبتي، والتي تقوم على اأ�شا�ص الحب والثقة المتبادلة، وعند ت�شميمي 

لالأن�شطـــة والمواقـــف التعليميـــة اأراعي تنوعهـــا وتجددهـــا، واأن تكون 

مفتوحـــة لأجذب الطلبة اإليهـــا. وقبل تكليف طلبتـــي ا�شتخدام المواقع 

الإلكترونيـــة اأحر�ـــص على ت�شفحهـــا م�شبقـــًا، اأو تحميلهـــا با�شتخدام 

برامـــج خا�شـــة، واأتابـــع البيئـــة ال�شفيـــة، والأدوات الم�شتخدمـــة في 

الح�شة ل�شمان اأمن طلبتي و�شالمتهم ج�شديًا. نفذت م�شروعات عدة 

مثل م�شروع اليوم التعليمي الحديث الذي غير من توجهات وممار�شات 

زميالتـــي نحـــو ا�شتخـــدام اأدوات تكنولوجيـــا المعلومـــات والأ�شاليـــب 

التربويـــة الحديثـــة. ول�شتمراريـــة الم�شـــروع دربت مجموعـــة طالبات 

قياديـــات لممار�شـــة دور المعلم ال�شغيـــر با�شتخـــدام الإ�شتراتيجيات 

الحديثة في م�شروع المعلم الماأمول، وقدمن ح�ش�شًا بح�شور معلمات 

ومديرات من مدار�ص اأخرى. 

ت�شفـــح المواقع الإلكترونيـــة م�شبقًا قبل تكليف 

الطلبة با�شتخدامها

فازت لوؤلوؤتي ال�شغيرة بالمركز الأول كاأف�شل و�شيلة تعليمية بم�شابقة جامعية
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الإلكترونـــي smart board( ون�شرت اأعمالي في مدونتي الإلكترونية 

www.kolood111.blogspot.com ممـــا اأثـــار دافعيـــة طلبتـــي 

للتعلم، واأدخلت عن�شر المتعة والت�شويق على عملية التعليم. 

هذا اأنا

فـــي بدايـــة حياتي المهنيـــة عملت مدة عـــاٍم محاميًة، ولـــم اأجد نف�شي 

فـــي هذه المهنة، ول�شغفي ال�شديد بمهنـــة التعليم ر�شالة الأنبياء ودعاة 

�شت معلم  الإ�شـــالح فـــي المجتمع، اأعـــدت درا�شتي الجامعيـــة وتخ�شّ

�شـــف. وفـــي اإطـــار ذلك و�شعت خطـــة لتطويـــر ذاتي وتنميـــة كفاياتي 

التعليميـــة التعلمية بجوانبها الثالثـــة: المعرفية والمهارية والوجدانية، 

وفـــق اأهداف قابلة للقيا�ص وخطة زمنية محددة التواريخ ومترجمة اإلى 

اإجراءات قابلة للتقويم والتعديل في ظل تغذية راجعة م�شتمرة.

  ERSBE واإنتل و ICDL تابعت تنميتـــي المهنية المتخ�ش�شـــة: دورات 

واإعـــداد درو�ـــص اللـــوح الإلكترونـــي ثـــم دبلـــوم تكنولوجيـــا التعليـــم. 

دمجـــت الإ�شتراتيجيات التربوية الحديثة قبعـــات التفكير ال�شت وحل 

الم�شكالت مع تكنولوجيا التعليم، ووظفت الو�شائط المتعددة والكتاب 

الناطق ب�شوت طلبتي ثم حو�شبت العديد من الدرو�ص للمواد جميعها، 

فكانـــت الدرو�ـــص الم�شغرة كدر�ـــص تعليم ال�شـــالة و علم بالدي وفق 

اإ�شتراتيجيـــة الرحالت المعرفية عبر الإنترنت، وحو�شبت منهاج اللغة 

العربيـــة لل�شـــف الأول كامـــال )تجريد الحـــروف وفـــق برمجية اللوح 

خلود محمد مطر رموني

الفئة: الأولى
المدر�شة التي فزت عنها: البتراء الأ�شا�شية المختلطة 	•

التي فزت عنها: عمان الأولى المديرية  	•
الثالث الفوز:  مركز  	•

ال�شهادات والموؤهالت العلمية: بكالوريو�ص حقوق/ بكالوريو�ص معلم �شف/ دبلوم عاٍل في  	•
تكنولوجيا التعليم

6�شنوات التدري�ص:  في  الخبرة  �شنوات  عدد  	•
ن�شاب الح�ش�ص: 26 ح�شة عدد  	•

الإنجليزيــــة اللغــــة  عــدا  مــا  جميعهــا  المواد  اأدر�شهــا:  التــي  المباحــث   / •	المبحــث 
    ال�شف / ال�شفوف التي اأرد�شها: الأول الأ�شا�شي

جائزة المعلم المتميز

ن�شرت اأعمالي في مدونتي الإلكترونية

وظفت اللوح اللكتروني وقبعات التفكير ال�شت في العملية التعليمية التعلمية 
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اأنا وطلبتي

و�شعـــت ن�شـــب عيني هدفا وا�شحـــا: اإعداد جيل يرفـــد الأمة بالعلماء 

والمفكريـــن والقـــادة، قادر علـــى التوا�شـــل والت�شال، فـــكان م�شروع 

)اأدبنـــي دينـــي للتربيـــة ال�شلوكيـــة( درا�شة حالـــة للطلبـــة العدوانيين 

وبطيئي التعلم، فقمت بعمل اأبحـــاث اإجرائية لحل الم�شكالت الواقعية 

)البطء بالتهجئة(.

اأحـــب الطلبة بو�شفهـــم طريقي للجنة، اأتعامل باأمومـــة وحنو كما اأحب 

اأن يعامـــل اأبنائي، اأ�شعى للتميـــز والتطور رغبة فـــي تميزهم وا�شتثارة 

طاقاتهـــم، اأعـــددت اأن�شطـــة تعليميـــة وفـــق اأنمـــاط التعلـــم ال�شمعيـــة 

والب�شرية والحركية والذكاءات المتعددة، توجت بفوز اإحدى طالباتي 

بجائزة اأجمل ر�شم بيئي على م�شتوى المملكة. 

مُت  اأعددت لـــكل طالب دفتر حروف متميز يت�شمـــن اأوراق تلوين، ونْظْ

الأنا�شيـــد )حروف المـــد والحركات(، الألعـــاب الريا�شية )ت�شاعدي 

وتنازلـــي( م�شرح الدمـــى واأ�شدقاء ال�شف )�شو�شـــو وكلوب( في اإطار 

تكاملي وا�شح بيـــن المناهج وبيئة �شفية اآمنه تنمي التفكير الإبداعي، 

وقواعـــد �شلوكيـــة ناظمة للغرفـــة ال�شفية )د�شتور ال�شـــف( و )حقيبة 

الموؤدب( لتعزيز و�شمان ا�شتدامة ال�شلوكات الإيجابية.

اأحب الطلبة بو�شفهـــم طريقي للجنة، واأتعامل 

باأمومة وحنو كما اأحب اأنُ يعامل اأبنائي

مجموعة من طلبة �شفي في زيارة علمية اإلى متحف الأطفال 
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اأ�شعـــى منذ بداية م�شواري المهني لإيجـــاد جيل متميز ي�شعى للمعرفة، 

ويتعلـــم وفـــق قدراته معتمـــدا على ذاتـــه ومكت�شفا لهـــا، ولتحقيق ذلك 

عملت على متابعة الم�شتجدات التربوية بح�شور الدورات والموؤتمرات، 

والطـــالع علـــى ق�ش�ص النجاح والقتـــداء بها، وو�شـــع خطط لتطوير 

ذاتـــي مهنيـــا. وهـــا قد تحقـــق الحلـــم لنبـــداأ بالبحث عن حلـــم جديد 

لتحقيقـــه بـــاإذن اهلل؛ فم�شـــوار الألف ميـــل يبداأ بخطـــوة، وقد تحققت 

الخطوة الأولى. 

ومـــن اإنجازاتـــي فـــي الغرفـــة ال�شفيـــة ت�شميـــم مهمـــات واأوراق عمل 

تراعـــي الفـــروق الفرديـــة بين الطلبـــة وتنمـــي قدراتهم، وعمـــل دفتر 

قالب لالأن�شطـــة الإثرائية ليختار الطالب ال�شوؤال الذي ينا�شبه، وقمت 

بت�شميـــم حقيبة لـــكل طالب لتنمية مهـــارات التعلم الذاتـــي والتعاوني 

والمهـــارات العليـــا، وتحوي بطاقـــات الأعداد مـــن )0-99( على �شكل 

مروحة اأعداد، بطاقات الحروف الأبجدية. .. اإلخ. ومن التحديات التي 

واجهتني في المدر�شة والغرفة ال�شفية اكتظاظ الأعداد في ال�شف اإذ 

ي�شل عدد الطلبة اإلى 50 طالبًا، ولمواجهة ذلك وظفت التعلم التعاوني 

�شمـــن مجموعات، واعتمدت برامج التعلـــم الذاتي وت�شميم المهمات 

والأن�شطـــة التي ت�شاعد الطلبة على التعلم من اأقرانهم، والعمل موجهة 

ومر�شدة لهم وتقديم التغذية الراجعة الم�شتمرة.

وعليه فعملي بو�شفي معلمة متميزة الآن هو ال�شعي للمحافظة على هذا 

اللقب، والبحث عـــن اإبداعات جديدة ومتميزة ونقلها للغرفة ال�شفية، 

ونقل التميز للطلبة والمعلمات الزميالت في المدر�شة.

�سعاد نافز جمعة حب�ش 

الفئة: الأولى
المدر�شة التي فزت عنها: اأ�شماء بنت اأبي بكر الأ�شا�شية المختلطة 	•

البا�شا عين  عنها:  فزت  التي  المديرية  	•
الفوز: الثالث مركز  	•

المعلومات  تكنولوجيـــا  دبلوم  بكالوريو�ص معلم �شـــف/  العلميـــة:  والموؤهـــالت  ال�شهـــادات  	•
والت�شالت في التربية

6�شنوات التدري�ص:  في  الخبرة  �شنوات  	•
ح�شة  28 الح�ش�ص:  ن�شاب  	•

الإنجليزية اللغة  ماعدا  جميعها  المواد  اأدر�شها:  التي  المباحث  المبحث/  	•
الأ�شا�شي الأول  اأدر�شها:  التي  ال�شفوف  ال�شف/  	•

جائزة المعلم المتميز

قمت بت�شميم حقيبة لكل طالب لتنمية مهارات 

التعلم الذاتي والتعاوني والمهارات العليا

كلما و�شعت الطالب في مواقف تمكنه من التعلم الذاتي رفعت م�شتواه الفكري 

وخففت العبء على نف�شك
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ب�سماتي مع زمالئي

اأ�شعـــى اإلـــى توطيد عالقاتي مـــع زميالتـــي المعلمات بتقديـــم الن�شح 

والإر�شاد، فنحن نعمل وحدة واحدة، نتقا�شم العمل ونوزع الأدوار فيما 

بيننـــا ونعمل كيانا واحـــدا ل يتجزاأ في خلية واحـــدة، فالجميع ي�شارك 

فـــي اإعداد الخطـــط ال�شنوية، وتحليـــل المحتوى والختبـــارات اليومية 

والف�شليـــة، ونتبـــادل معًا المعـــارف والمهـــارات والو�شائـــل التي تثري 

العمليـــة التعليميـــة، وقد قمـــت بعقد ور�شـــات تدريبية عـــدة لزميالتي 

المعلمـــات في المدر�شة بعد اأخذ موافقة مديـــرة المدر�شة وت�شجيعها، 

ومـــن هذه الور�شـــات التدريبية اأ�شاليـــب مراعاة الفـــروق الفردية بين 

الطلبـــة با�شتخدام التكنولوجيا )الدرو�ـــص الم�شغرة، الكتاب الناطق، 

�شانـــع الأفـــالم(. ومـــن الإنجـــازات الموؤدية اإلـــى الرتقـــاء بالمدر�شة 

قيامـــي بطرح م�شروع )كن اأنت التغيير الـــذي ترغبه في المدر�شة( اإذ 

تـــم تدريب المعلمات على العديد من المهـــارات، وكان المنتج النهائي 

للم�شـــروع حقيبة اإلكترونيـــة توثق فيها كل معلمة مـــا اأنجزته، وت�شتفيد 

منه وتفيد الأخريات من الزميالت.

وهذه الم�شروعـــات والور�شات التدريبية عززت العالقات المهنية فيما 

بيننا على الرغم من وجود معار�شات للتغيير، فالتحاور وتبادل وجهات 

النظر خفف من حدة المعار�شة وتعطيل العمل. 

يعمـــل الحـــوار وتبـــادل وجهـــات النظـــر علـــى 

التخفيف من حدة معار�شة التغيير

الم�شاهمة في نقل الخبرة اإلى الزميالت يزيد من م�شتوى ارتقاء المدر�شة وفريق 

العمل
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حلمـــت باأن اأ�شاعد فـــي الرتقاء بمهنتي وتنميـــة �شخ�شية الطالب من 

جوانبها جميعًاً؛ لتن�شئة جيل موؤمن باهلل منتٍم لوطنه يتحمل الم�شوؤولية 

وقـــادر علـــى التفكير والتعبيـــر واتخاذ القـــرار، ويوظـــف التكنولوجيا. 

ح�شـــرت دورات عـــدة ترجمتهـــا اإلى مجموعـــة من الن�شـــرات، ودربت 

المعلمـــات عليهـــا، ونقلـــت اأثـــر التدريب اإلـــى الغرفة ال�شفيـــة، وقمت 

باإعـــداد ور�شـــات تدريبية مثـــل ا�شتخـــدام الو�شائل التعليميـــة، والعمل 

�شمـــن الفريق، والت�شال والتوا�شـــل، والتوعية المرورية، و�شاركت مع 

طلبتـــي في الموؤتمـــرات الطالبية، والمهرجانـــات والم�شيرات الوطنية 

والمخيمات والتجمعات الك�شفية، اإل اأنني واجهت تحديات اأثناء تطوير 

ذاتـــي مثل �شيـــق الوقت؛ ولكن مع تنظيم العمـــل واإدارة الوقت والجهد 

ا�شتطعت مواجهة التحديـــات، و�شاأ�شعى دائما اإلى ن�شر التميز وتطوير 

ذاتي وطلبتي وزميالتي ومدر�شتي والمجتمع المحلي وموارد التعلم. 

مروه محمود ح�سن القطناني

الفئة: الأولى
المختلطة  الأ�شا�شية  الكرامة  عنها:  فزت  التي  المدر�شة  	•

الأولى  الزرقاء  عنها:  فزت  التي  المديرية  	•
الفوز: الثالث مركز  	•

ابتدائية  تربية  دبلوم  العلمية:  والموؤهالت  ال�شهادات  	•
الخبرة في التدري�ص: 18�شنة �شنوات  عدد  	•

ح�شة   27 الح�ش�ص:  ن�شاب  عدد  	•
المباحث التي اأدر�شها: المواد جميعها ماعدا اللغة الإنجليزية المبحث/  	•

التي اأدر�شها: الأول الأ�شا�شي ال�شفوف  ال�شف/  	•

جائزة المعلم المتميز

اأهميـــة م�شاركـــة المعلـــم لطلبته فـــي الأن�شطة 

والموؤتمرات الطالبية

لجنة المرور لتنظيم المرور �شباحًا وم�شاًء عند �شارع المدر�شة
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ب�سماتي مع مدر�ستي 

لقـــد حر�شت على توفير بيئة مدر�شية اآمنـــة للتعلم بالتعاون مع الإدارة 

وفريق التطوير في و�شع خطة تطويرية للمدر�شة وللموارد، بتقييم اأداء 

المدر�شـــة لتطويـــره وعملي في اللجـــان المدر�شية، فاأنـــا م�شوؤولة لجنة 

البيئة والمرور والنهو�ص الوطني، ولجنة تطوير المدر�شة للعمل بم�شروع 

المدر�شـــة وتطويـــر المر�شـــدات وموارد التعلـــم ومن�شقـــة للتخ�ش�ص، 

وع�شـــو في مكتبتي العربية. وفي كل اللجـــان اأ�شارك طالبات المدر�شة 

مـــن ال�شـــف الأول الأ�شا�شي حتـــى الثامـــن الأ�شا�شي؛ لأنـــي اأوؤمن باأن 

الأن�شطـــة تك�شف عن ميول الطلبة، وتنمـــي مهاراتهم وتفجر طاقاتهم، 

وتطـــور �شخ�شياتهـــم ومهامهـــم وتعـــزز العمليـــة التعليميـــة، اإذ اأوزع 

ا�شتبانات على الطلبة لختيار اللجنة التي ترغب الطالبة الم�شاركة بها 

واأدربهم، واأعقـــد اجتماعات هادفة لتحقيق الأهـــداف المرجوة. ومن 

اأجمل الم�شروعات التي اأ�شهمت بها في تطوير المدر�شة اإعدادي كتيب 

المخالفـــات البيئية الذي �شاعـــد على �شبط �شلوك الطلبـــة. اأفّعل دور 

المجتمـــع المحلي، واأعقد لهم الـــدورات الهادفة اإذ ي�شاركون اأي�شًا في 

عقـــد دورات هادفة للطلبة، واأهتم باإعداد م�شادر تعليمية بديلة لدعم 

العمليـــة التعليميـــة كاإعـــداد اأقرا�ص مدمجة تعليميـــة للتعلم عن طريق 

اللعب، والتعلـــم الذاتي، وا�شتخدام الحا�شوب والحقيبة التعليمية. وقد 

عملـــت على ا�شتغـــالل خامات البيئة وموجوداتها بعمـــل و�شائل هادفة، 

وح�شلـــت علـــى تبرعات مـــن المجتمـــع المحلي وا�شتفـــدت من مهنهم 

لتحقيق اأهداف التطوير كاملة.

اإني اأوؤمن باأن الأن�شطة تك�شف عن ميول الطلبة 

وتنمـــي مهاراتهـــم وتفجـــر طاقاتهـــم وتطـــور 

�شخ�شياتهم 



50 | ر�سالة املعلم الـمجلد 50 العدد الرابع - ت�شرين الأول 2012

هذا اأنا 

اأ�شعى اإلى تطوير نف�شي ب�شتى الطرق، التحقت بدورات متعددة لتطوير 

مهاراتـــي العلميـــة و التربويـــة والتكنولوجيـــة، و كلما م�شينـــا خطوة في 

م�شيرتنـــا التعليمية تكبر الأحـــالم بداخلنا، وحلمـــي اأن اأكمل درا�شتي 

العليـــا، وبالفعـــل و�شعت قدمي علـــى اأول الطريق، فمنـــذ عامين بداأت 

درا�شـــة دبلوم تكنولوجيا المعلومات والت�شـــالت في التربية وح�شلت 

علـــى تقدير ممتاز، كان تحديا �شعبا لمن هي في مثل ظروفي: )معلمة 

لديها ن�شاب 25 ح�شة، اأم ل�شتة اأطفال، محا�شرات طويلة وموا�شالت 

�شعبة من عمان اإلى الزرقاء، ثم العودة بواجبات �شاقة(، ولكن ل باأ�ص 

فهـــذا اختيـــاري، و�شاأكـــون على قـــدر الم�شوؤولية بمزيد مـــن التخطيط 

وتنظيـــم الوقـــت وقليل من ال�شهـــر، واإ�شناد بع�ص الأعمـــال لالأولد في 

البيـــت. وتحقـــق الحلم وح�شلت على ما اأريـــد، ولكن لن اأقف عند هذا 

الحـــد، فلقد واظبت على و�شع خطة لتطوير الذات كل �شهرين، تعلمت 

منهـــا اإ�شتراتيجيات جديدة مثل )اأنمـــاط التعلم، الذكاءات المتعددة، 

قبعـــات التفكير وغيرهـــا(، وتعلمت برمجيات جديـــدة مثل )الخريطة 

الذهنيـــة، �شانع الأفالم، ببل�شر(، وقمـــت مع زميالت لي في المدر�شة 

بعمل م�شروع دمج المواد الدرا�شية، واإعداد درو�ص محو�شبة قائمة على 

الدمج، وذلك بهدف نقل اأثر التدريب اإلى اأكبر عدد من المعلمات لتعّم 

الفائدة، ومع اأن بع�ص المعلمات عار�شن في البداية العمل معي بحجة 

اأن ل وقـــت لديهـــن، اإل اأنني مـــا تركت و�شيلة لالإقنـــاع اإل اتبعتها، فقد 

عملت معهن فـــي ح�ش�ص الفراغ، ووفرت لهـــن الحوا�شيب المحمولة، 

وتوا�شلـــت معهـــن بالبريـــد الإلكترونـــي، واأخـــذت على عاتقـــي اأعمال 

الطباعة كلها، اإلى اأن خرج م�شروعنا اإلى حيز الوجود.

ولأن الأحالم ل تقف عند حد، فلقد ح�شلت على لقب المعلم المتميز، 

و�شاأبـــذل كل جهـــدي للمحافظة عليـــه، و�شاأتابع م�شـــوار التميز، واأكون 

�شفيرة تبث الروح الإيجابية للعمل والتطوير. 

فاطمة محمد م�سطفى العمري

الفئة: الثانية
عنها: طارق الأ�شا�شية الأولى المختلطة فزت  التي  المدر�شة  	•

الرابعة  عمان  عنها:  فزت  التي  المديرية  	•
الثاني الفوز:  مركز  	•

ريا�شيـــات/ دبلـــوم تكنولوجيـــا المعلومات  بكالوريو�ـــص  العلميـــة:  والموؤهـــالت  ال�شهـــادات  	•
والت�شالت في التربية

في التدري�ص: 19 �شنة الخبرة  �شنوات  عدد  	•
20ح�شة   : الح�ش�ص  ن�شاب  عدد  	•

التي اأدر�شها: الريا�شيات   المباحث  المبحث/  	•
الأ�شا�شي – ال�شاد�ص  الأ�شا�شي  الخام�ص  اأدر�شها:  التي  ال�شفوف  ال�شف/  	•

جائزة المعلم المتميز

كلما م�شينـــا خطوة في م�شيرتنا التعليمية تكبر 

الأحالم بداخلنا

عقد ور�شة عمل الخريطة الذهنية لنقل الأثر للزميالت
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اإن التخطيـــط اأ�شا�ـــص النجاح في الحيـــاة، ويجب التخطيـــط لكل اأمر 

مهمـــا كان ب�شيطًا، اأبداأ باعتماد دوري بو�شفي قدوة للطلبة فاأنا اأتحلى 

بالأخـــالق الإ�شالمية الفا�شلة كال�شبر والأمانة وعدم الت�شرع واإ�شدار 

الأحكام غيـــر المدرو�شة. اأ�شعى لتحقيق اأهدافـــي المهنية واأهمها نزع 

الرهبة من �شعوبة مادة الريا�شيـــات بتقديم المادة مب�ّشطة ومرتبطة 

بواقع حيـــاة الطالب، وتقديـــم المعلومة المتكاملـــة بدمجها مع المواد 

الأخـــرى، كمـــا اأ�شعى لرفع �شعـــار )التعليم الممتع( وذلـــك با�شتخدام 

اإ�شتراتيجيات مختلفة مثـــل الكتاب الناطق والقبعات ال�شت والرحالت 

المعرفيـــة، واأراعي طرح اأ�شئلة متنوعـــة متدرجة في ال�شعوبة كي تثير 

تفكيـــر الطلبة وتنميـــه، وتراعي الفروق الفردية بينهـــم. واأ�شعى لطرح 

م�شـــكالت واقعية حياتية تتنا�شب مع مـــادة الريا�شيات لتنمية مهارات 

حل الم�شكالت بتدريب الطلبة على اأ�شاليب حل الم�شكالت مثل )ر�شم 

المخطـــط، التفكير بم�شكلة م�شابهة، تفريغ البيانات في جدول وتنفيذ 

خطوات حل الم�شاألـــة(، وتخلق هذه الم�شكالت طالبًا قادرًا على اإبداء 

راأيه �شمن بيئة اآمنة.

 لقـــد دمجت ذلك كله مـــع اأدوات التكنولوجيا والو�شائل التعليمية ليرى 

الطالب كل يوم �شيئًا جديدًا فال ي�شبح اأ�شلوب المعلم م�شتهلكًا. واإنني 

اأقـــدم ذلك كلـــه من معرفتي بدوري الجديد؛ لإيجـــاد عالقة ودية بيني 

وبيـــن طلبتي، ما يجعلني اأم�شـــك الع�شا من المنت�شف؛ فقد لعبت دور 

الأم الحانية واحتفظت بهيبة المعلمة المر�شدة. 

العمل الجماعي وتنفيذ الأن�شطة المختلفة

توافـــر البيئة الآمنة في الغرفة ال�شفية ي�شاعد 

الطلبة في اإبداء راأيهم بحرية
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ابِن ُحلمك و�شوف يبنيك الحلم

بدايـــًة كان حلمـــي اأن اأ�شنـــع الحيـــاة بطريقتي، وكان المهـــم هو كيف 

اأ�شتفيـــُد من اإ�شـــراري و اإرادتي ونجاحي لإعداد جيـــل مبدع قادر على 

تحمـــل الم�شوؤولية في ميادين الحياة العلميـــة والعملية جميعها، وذلك 

باإعـــداد ور�شـــات العمـــل والمحا�شـــرات مـــع الطلبـــة، وتفعيـــل اأن�شطة 

الـــذكاءات المتعددة، وا�شتخـــدام اأف�شل الإ�شتراتيجيـــات بما يتنا�شب 

مع محتـــوى المنهاج، وربـــط المحتوى العلمي بالواقـــع، وعمل مجالت 

متنوعـــة من قبل الطلبة. ولكن �شنع الحياة بطريقة منا�شبة يحتاج اإلى 

تطوير الذات لالرتقاء بالفكر الذي ي�شاعد على اإعداد جيل الم�شتقبل، 

فعملـــت على تطوير ذاتـــي بالندماج مع المجتمع مـــن حولي، وح�شور 

المحا�شـــرات والور�شـــات التدريبية على م�شتـــوى المدر�شة والمديرية 

 Facebook والـــوزارة والمجتمع المحلـــي، وتطوير نف�شي با�شتخـــدام

وتفعيـــل �شبكـــة Eduwave، والطـــالع علـــى الم�شتجـــدات التربويـــة، 

وممار�شـــة المطالعـــة التـــي تفتح مدارك الحيـــاة، فاإن العثـــرة والخطاأ 

طريٌق يعلم النهو�ص والنجاح. 

محمد يو�سف ح�سن بزبز

الفئة: الثانية 
�شفرة الأ�شا�شية للبنين اأبي  بن  المهلب  عنها:  فزت  التي  المدر�شة  	•

الثانية عمان  عنها:  فزت  التي  المديرية  	•
الثاني الفوز:  مركز  	•

دبلوم الإدارة المدر�شية تربوية/  علوم  بكالوريو�ص  العلمية:  والموؤهالت  ال�شهادات  	•
6�شنوات التدري�ص:  في  الخبرة  �شنوات  عدد  	•

ن�شاب الح�ش�ص: 21 ح�شة عدد  	•
العربية اللغة  التي اأدر�شها:  المباحث  المبحث/  	•

اأدر�شها: الخام�ص الأ�شا�شي التي  ال�شفوف  ال�شف/  	•

جائزة المعلم المتميز

ابِن ُحلمك و�شوف يبنيك الحلم

حلمي. .. علٌم انظر فيه. .. ابِن حلمك و�شوف يبنيك الحلم. .. 
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نعي�ُص لأجلهم، نطمُح اأن نعلي رايتهم

المعلـــم المتميز هو ال�شخ�ص الذي ي�شتطيع بناء هيكل متقن قائم على 

اأ�شا�ـــص الحـــب والتعـــاون، فعالقتي مـــع طلبتي هي عالقـــة الأب بابنه، 

عالقـــة قائمة على اأ�شا�ص المحبة والـــود والحترام المتبادل، ومن هنا 

جـــاءت مهمتـــي لأن الطالـــب محور العمليـــة التعلميـــة التعليمية، لذلك 

وجهت طلبتي اإلى اأمور جعلتني في نظرهم قدوًة �شالحة، ومكنتني من 

تحقيـــق اأهدافي والوعـــي بمجتمعي. اإن من اأهم اأهدافـــي تنمية مهارة 

حـــل الم�شكالت �شمن موقـــف اأو ق�شية معينة، وتنميـــة مهارة التفكير 

الإبداعي، ف�شّممت اأن�شطة موجه خا�شة بذلك، اإذ قمت باإطالق حملة 

انتخابات البرلمان المدر�شي، وفّعلـــت دور الطالب كمخطط وم�شارك 

فـــي العملية التعلميـــة التعليمية بتفعيـــل �شجل و�شف �شيـــر التعلم. اأما 

اأهـــم الأمور التي واجهتني في بناء عالقتي مع طلبتي وا�شتطعت بحمد 

اهلل تجاوزها فهـــي “الخجل عند بع�ص الطلبة” اأثناء الحوار والنقا�ص 

اأمـــام بقيـــة الطلبة، وكان تجاوزهـــا بعمل م�شروع المعلـــم ال�شغير، اإذ 

كان الهـــدف فتح المجال للمناق�شة والحـــوار والتميز والإبداع بالتعبير 

عـــن اآرائهـــم بحريـــة وطالقـــة ودون حواجـــز. ومـــن تجاربـــي الذهاب 

برفقـــة الطلبـــة اإلى دار الأيتـــام، اإذ غر�شُت في نفو�شهم مـــا لم تغر�شُه 

المحا�شـــرات والنـــدوات مـــن الراأفـــة والرحمـــة على هـــوؤلء الأطفال. 

واأخيـــًرا اأقـــول اإنه عندمـــا ي�شبـــُح العمل ع�شًقـــا ي�شُل غايـــة الإتقان. 

فاإتقاِني لمهنتي جعل من طلبتي حياتي.

حملة م�شروع خير لدعم الأطفال الأيتام 

عندما ي�شبُح العمل ع�شًقا ي�شُل غاية الإتقان
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انطلـــق حلمي فـــي التميز من مقولـــة “ الإن�شان اأغلى مـــا نملك”، وما 

دام الإن�شـــان اأغلـــى ما نملك فيجـــب اأن يكون متميًزا فاعـــاًل موؤثًرا في 

مجتمعـــه، وهنا ياأتـــي دوري بو�شفي معلمـــة لأجيـــال الأردن المتعاقبة 

بت�شليحـــه بنيـــة اأخالقيـــة ومهارية ومعرفيـــة، وتنمية مهـــارات التفكير 

الناقـــد والإبداعي، رابطة كل هذه المعطيات بحياته العلمية والمهنية، 

فطّبقـــت الإ�شتراتيجيـــات الحديثة فـــي التعليم، مثـــل: القبعات ال�شت، 

والع�شـــف الذهني، وحل الم�شـــكالت، والتعلـــم بالم�شروعات، و�شعيت 

لزيادة دافعية طلبتي بتفعيل التعلم التعاوني الن�شط دامجة التكنولوجيا 

الفاعلـــة الموجهة واأدواتها، متحدية معوقـــات التعليم باإيجادي الحلول 

والخطط البديلة بو�شفـــي مخططة للعملية التعليمية وم�شممة للتعليم 

واأدواته، ومديرة للنقا�شات، وقـــدوة ح�شنة مي�شرة وموجهة، كما اأحرر 

طالباتـــي من تركيـــز الهتمام بالعالمـــة اإلى طالبـــة م�شتمتعة بدورها 

الجديـــد بو�شفهـــا اإن�شانة مفكـــرة مفاو�شة محاورة، تبحـــث فتكت�شف، 

وتخطط ثم تبتكر فتطور وترتقي بنف�شها ومجتمعها.

  وحتـــى يتج�شـــد حلمي اأمام عينـــي واقعًا ملمو�شًا عمـــدت اإلى الرتقاء 

بذاتـــي اأكاديميا ف�شعيت اإلى دبلوم تكنولوجيـــا المعلومات والت�شالت 

 Intel و Icdl بو�شفـــه يحاكـــي حلمـــي بمفرداتـــه، كمـــا ح�شلـــت علـــى

وح�شرت عدًدا كبيـــًرا من الدورات حـــول الإ�شتراتيجيات الحديثة في 

التعليـــم، وطبقـــت كل ما تعلمته في الغرفة ال�شفيـــة، متاأملة كل موقف 

تعليمي اأطبقه، واعية لنقاط ال�شعف والقوة ومواطن التح�شين. 

اأميرة يو�سف ظاهر م�سطفى

الفئة: الثانية
مطاع الأ�شلمية اأم  عنها:  فزت  التي  المدر�شة  	•

الرابعة عمان  عنها:  فزت  التي  المديرية  	•
الثالث الفوز:  مركز  	•

ال�شهـــادات والموؤهـــالت العلميـــة: بكالوريو�ـــص اأدب عربـــي/ دبلوم تكنولوجيـــا المعلومات  	•
والت�شالت في التربية

5 �شنوات التدري�ص:  في  الخبرة  �شنوات  عدد  	•
ح�شة  21 الح�ش�ص:  ن�شاب  عدد  	•

اأدر�شها: اللغة العربية  التي  المباحث  المبحث/  	•
الأ�شا�شي الخام�ص  اأدر�شها:  التي  ال�شفوف  ال�شف/  	•

جائزة المعلم المتميز

تحديت نف�شي واأثبت لها اأنني اأ�شتطيع التن�شيق 

بين عملي واأ�شرتي

ت�شكيل عبارة “الأردن اأول” في الحديقة المدر�شية
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طالباتـــي �شريكاتي في ما اأقوم به، ومحور العمليـــة التعليمية التعلمية، 

وهـــن بناتـــي اللواتي اأق�شي معهـــن جل وقتي ما جعلنـــي اأ�شعى للتفاعل 

معهـــن وم�شاركتهنَّ اأوقاتهن وتفكيرهن بتلم�شـــي للق�شايا التي توؤرقهن 

وتهمهـــن بجلو�شي وتفكيـــري معهن، فاأتقبل اآراءهـــن واأناق�شها برحابة 

�شـــدر، واأ�شجع اأ�شاليب الحوار الفعـــال، واأعززهن واأثني على ما يقمن 

بـــه، واأقوم بتقديـــم الن�شح والإر�شـــاد وغر�ص القيـــم الإن�شانية فيهن، 

واأ�شاركهـــن فـــي المنا�شبـــات العامـــة والخا�شـــة، داخل اإطـــار الح�شة 

ال�شفية وخارجها.

اليـــوم هـــن طالباتـــي و�شديقاتي، وغًدا هـــن �شديقاتـــي وزميالتي في 

الحيـــاة والعمل، وفي �شتى الميادين. فنحن نكمـــل بع�شنا بع�شًاَ �شمن 

اإطـــار مجتمعنا الذي نبنيـــه، ومن هنا علي اأن اأكون قـــدوة اأحتذى بكل 

ت�شرفاتـــي، واأعـــزز ثقتهـــن باأنف�شهـــن بجعلهـــن يتوليـــن دفـــة القيادة 

كمعلمات �شغيرات، وقائدات، ورئي�شات للجان، ومنظمات لالحتفالت، 

ومنتجـــات، ومتحـــاورات يتبادلـــن الآراء داخـــل المدر�شـــة وخارجهـــا، 

فتـــارة تجدهن طبيبات واأخرى �شحفيـــات، ثم باحثات، اأو مذيعات، اأو 

مر�شدات �شياحيات، اأو مخترعات، متلم�شات بذلك الجوانب الإبداعية 

في �شخ�شياتهن. كما اأعطي اهتمامي لالت�شال والتوا�شل الفعال الذي 

يعّد من اأهم المهارات التي على الإن�شان اأن يتقنها، فلم يعدن متلقيات 

فقـــط، ول�شت مجـــرد ملقـــن، فتفعيـــل اإ�شتراتيجيات التعليـــم الحديثة 

وفـــق المنهجية العلمية اأ�شحت تطلق طاقـــات طالباتي الإبداعية. وقد 

تخطينـــا حدود الزمـــان والمكان مفعليـــن دور التكنولوجيا التي تر�شي 

رغبـــات واحتياجات الطالبات، وها اأنا اأتوا�شل معهن حتى بعد النتهاء 

من �شنوات الدرا�شـــة. نتبادل الآراء والخبرات، نت�شاور وننظر اإلى اأين 

و�شلنا.

تفعيل اإ�شتراتيجية القبعات ال�شت والمعلم ال�شغير

نتبـــادل الآراء والخبـــرات، نت�شـــاور وننظر اإلى 

اأين و�شلنا
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التميـــز لي�ص وليد اللحظـــة، لكنه �شيء متجذر فـــي �شخ�شية الإن�شان، 

در�شـــت الماج�شتير وتخرجت في المرتبـــة الأولى، وكنت دائمة البحث 

عن مو�شوعات جديدة تثري العلم والبحث العلمي، فكان بحثي ب�شهادة 

المركزالوطنـــي للبحـــوث الزراعية الأول على م�شتـــوى المملكة، عملت 

م�شاعدة بحث في الجامعة وقمت بن�شر ثالثة بحوث علمية في مجالت 

 ، ICDL( علمية عالمية واأردنية، ح�شلت على دورات تدريبية عدة منها

انتل، �شهادة التحليل الكيميائي، وتدري�ص العلوم بالطريقة التكاملية(.

وخـــالل �شنة واحـــدة من تعيينـــي اأ�شبحـــت مدربة معتمدة مـــن وزارة 

التربيـــة والتعليـــم فـــي برنامج كل من اإنتـــل، وSEED. اإننـــي اأتطلع اإلى 

اإي�شـــال �شعـــوري لأول مـــرة اأم�شكت فيهـــا مفتاح مختبـــر البحوث في 

الجامعـــة لطلبتي، فالبحـــث العلمي �شغـــف اأحب اإي�شالـــه اإلى طلبتي. 

واأحلـــم باأن اأكون م�شوؤولة في وزارة التربيـــة والتعليم لتطبيق الأ�شاليب 

العلميـــة في التدري�ص وا�شتخدام الو�شائل التعليمية كافة للم�شاهمة في 

�شنع علماء الم�شتقبل.

ر�سا عبد الوهاب خليل النجار 

الفئة: الثانية
التي فزت عنها: اأم الغزلن الأ�شا�شية المختلطة المدر�شة  	•

عنها: المزار الجنوبي فزت  التي  المديرية  	•
الثالث الفوز:  مركز  	•

العلمية: بكالوريو�ص اأحياء/ ماج�شتير اأحياء دقيقة والموؤهالت  ال�شهادات  	•
التدري�ص: 4 �شنوات في  الخبرة  �شنوات  عدد  	•

ح�شة  15 الح�ش�ص:  ن�شاب  عدد  	•
التي اأدر�شها: علوم  المباحث  المبحث/  	•

الأ�شا�شي – ال�شاد�ص  الأ�شا�شي  الرابع  اأدر�شها:  التي  ال�شفوف  ال�شف/  	•

جائزة المعلم المتميز

البحث العلمي �شغف اأحب اإي�شاله اإلى طلبتي

الم�شاركة في اإعداد ور�شات تدريبية
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لـــكل طالب من طلبتـــي دفتر مذكرات يعبـــر فيه عن كل مـــا ير�شيه اأو 

مـــا ل ير�شيه في الح�شة، و اأرد عليـــه ب�شكل �شري، ل اأميز بين الطلبة 

من حيث التح�شيل العلمي، اأحب ب�شكل كبير ربط العلوم بالواقع بعمل 

حديقة طبيـــة، وم�شاركـــة طالباتي بالتح�شيـــر اليومـــي واإح�شار مواد 

الأن�شطة، واإعطاء الواجبات المرتبطة بق�شايا واأحداث عالمية ووطنية 

مهمة مثل الزلزل والكوارث وارتفاع اأ�شعار النفط.

اأحب التركيز على تنفيذ الأن�شطة المختلفة وم�شاركة الطلبة في بحوثي 

العلميـــة، واإطالعهم على اآخر الخطوات والتطورات التي اأتو�شل اإليها، 

وقـــد قمنا بعمـــل م�شروع بحث عـــن الفطريـــات في الجامعـــة )حقيبة 

انتـــل( حيث قامت الطالبات بالبحـــث وا�شتخدام الأجهزة للتو�شل اإلى 

النتائـــج. اأتعاون مـــع المجتمع المحلي للح�شول علـــى مواد ل�شتحداث 

اأن�شطة جديدة. دخلت يوما لل�شف )لأول مرة( ولحظت طالبة تجل�ص 

بعيـــدة عن زميالتها، حاولت طـــرح الأ�شئلة عليها لكني تفاجاأت بتعليق 

الطالبـــات عليهـــا بو�شفهـــا اأنها غبية وغيـــر جميلة، كـــم �شعرت يومها 

بالحـــزن والإحبـــاط، لكنني تما�شكـــت ومنعت كل التعليقـــات ومنحتها 

حبا وحنانا وقربا منـــي لكونها منبوذة من الجميع. وبعد فترة تفاجاأت 

بتح�شيلهـــا فـــي مادة العلوم، وتطـــورت �شخ�شيتها، فـــكان لذلك الأثر 

الكبيـــر في حياتي وحبي لمهنتـــي، اإنني اأحر�ص دومـــًا اأن اأعمل دورات 

تدريبية للطلبة في مجالت عدة. 

اإطالع الطلبة على نتائج البحوث العلمية

العمل الجماعي وتنفيذ الأن�شطة المختلفة
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اإن عالقتـــي مع طلبتـــي قائمة على الحتـــرام والحوار، وعـــدم التمييز 

بينهـــم، وم�شاعدتهم فـــي حل م�شكالتهم بعقالنيـــة، اإن اعتماد اأ�شلوب 

حريـــة التعبير، جعلني اأوّجه طلبتي لكت�شاف مواطن الإبداع والبتكار، 

بتطبيـــق محّكات التفكيـــر للمناق�شة والحوار وت�شجيـــع الأفكار البّناءة، 

والبحـــث العلمـــي، وا�شتخـــدام التكنولوجيـــا الحديثـــة، وتوظيف غرفة 

م�شـــادر التعلـــم التـــي قمـــت باإن�شائهـــا، لخدمـــة الإبـــداع والبتـــكار 

وتطويرهمـــا. مـــن اأهم اأهدافـــي المهنيـــة، تح�شن قـــدرة الطالب على 

القـــراءة بالقـــراءة الحرة من مكتبتي العربية، وتطويـــر مهارة النقا�ص 

بالتعّلـــم الجماعي والتفكير الناقـــد وتطبيق محـــكات التفكير، وتفعيل 

دور الطالـــب بو�شفه مخططًا وم�شاركًا فـــي العملية التعليمية التعلمية، 

بالر�شـــد في �شجل و�شف �شير التعلم. ومـــن اأهم الأمور التي واجهتني 

خـــالل بناء عالقتي مع طلبتي، الخوف اأثنـــاء الحوار، اإذ قمت بتطبيق 

محـــكات التفكير، مما اأدى اإلى فتح المجال للمناق�شة والحوار والتعبير 

عـــن اآرائهـــم بحرية. واإحدى تجاربـــي كانت مع طالـــب، يتلفظ باألفاظ 

بذيئة، وقمت بعمل درا�شة لحالته، وو�شع الخطط العالجية المنا�شبة، 

مما انعك�ص على ت�شرفاته والتزامه بالهدوء والأدب. 

نادية رم�سان ر�سيد �سالح

الفئة: الثانية
المختلطة                    الأ�شا�شية  وهوي�شان  خطلة  عنها:  فزت  التي  المدر�شة  	•

المفرق                                  عنها:  فزت  التي  المديرية  	•
الثالث الفوز:  مركز  	•

عربية  لغة  مجال  معلم  بكالوريو�ص  العلمية:  والموؤهالت  ال�شهادات  	•
�شنوات الخبرة في التدري�ص: 6�شنوات عدد  	•

ح�شة   21  : الح�ش�ص  ن�شاب  عدد  	•
العربية  اللغة  اأدر�شها:  التي  المباحث  المبحث/  	•

ال�شاد�ص الأ�شا�شي، الثامن الأ�شا�شي، التا�شع الأ�شا�شي  اأدر�شها:  التي  ال�شفوف  ال�شف/  	•

جائزة المعلم المتميز

تطوير مهارة النقا�ص لدى الطلبة

ناق�ص وحاور طلبتك... و�شّجع الأفكار الجديدة والبّناءة
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ب�سماتي مع زمالئي

اإّن عالقتي مع زميالتي قائمة على الحب والحترام والتعاون والمبادرة، 

وتبـــادل الخبـــرات، اإذ اأقـــوم بم�شاعـــدة المعلمات الجـــدد في تخطيط 

الدرو�ـــص واإعـــداد قوائم و�شاللم التقديـــر، وا�شتخـــدام اإ�شتراتيجيات 

التدري�ـــص والتقويم المنا�شبة، فتقديـــم الم�شاعدة والمبادرة عمل على 

تعزيز عالقتي بالإدارة والمعلمات، واأما بالن�شبة اإلى مديرتي، فعالقتي 

معهـــا عالقة قائمة على الحترام والتعـــاون وتقديم الأف�شل للمدر�شة، 

وقمـــت بم�شاعـــدة مديـــرة المدر�شـــة علـــى معرفـــة القـــدرات المهنية 

للمعلمـــات باإعـــداد ا�شتبانـــة، وتحديـــد الحاجـــات الفعليـــة للمعلمات، 

فانعك�ص ذلك على اإفادة المعلمات بالمو�شوعات والدورات المهمة.

اعمل بروح الفريق. . مع زميلك لرفع كفايته وحل م�شكالته

اإّن المعلـــم المتميز هو الـــذي ي�شهم في تطوير 

البيئة التربوية
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 ” قال تعالى “

اأوؤمـــن دائما بـــاأن كل اإن�شان له ر�شالة في هذه الحيـــاة ل بد اأن يو�شلها 

لالآخريـــن، فعندمـــا كنـــت اأ�شتيقـــظ مبكرا واأذهـــب اإلى عملـــي، كنت 

اأ�شـــاأل نف�شـــي لماذا اأذهـــب اإلى العمـــل؟ فتجيب نف�شـــي لأخدم وطني 

بمعرفتـــي وعلمي واأ�شيء �شمـــوع العلم لبناء الوطـــن الغالي كي ن�شيء 

الوطـــن بهم، فـــكان هذا حلمـــي وما يدور فـــي هاج�شي، ولأننـــي اأومن 

اإيمانـــا كاماًل بـــاأن المعلمين هم �شنـــاع الغد الح�شـــاري والقت�شادي 

والجتماعي فكان ل بد من تقوية كفاياتي التعليمية ورفع م�شتوى اأدائي 

ومقدرتـــي، فكنت اأعمل دائما علـــى مواجهة ال�شعوبات باإدارة وحكمة، 

فتطوعت بالتدري�ـــص في اأحد مراكز تحفيظ القراآن الكريم في العطلة 

ال�شيفية لطلبـــة المدار�ص، لنغر�ص فيهم القيـــم الإ�شالمية الم�شتمدة 

من الدين الحنيف. و�شاركت في المع�شكرات ال�شيفية لطلبة الك�شافة 

والمر�شدات في مدينـــه العقبة وغيرها من محافظات المملكة؛ لتنمية 

القـــدرات وا�شتثمـــار اأوقات الفراغ على نحو �شحيـــح. وح�شرت العديد 

من الدورات التدريبية التي ت�شمل الإر�شاد النف�شي للطلبة، والتعامل مع 

المراحل العمرية المختلفة وعمل ور�شات تدريبية للزميالت والمجتمع 

المحلي لن�شر المعرفة.

ومـــن اأبرز ال�شعوبات التي واجهتنـــي حيث اأعمل في منطقه نائية، هي 

رف�ـــص المجتمع المحلي وطالبات المدر�شة ممار�شة الن�شاط الريا�شي 

لوجـــود اعتقادات خاطئة ب�شبب ثقافـــة العيب، فكان ل بد من التوا�شل 

الدائم مع طالباتي والمجتمـــع المحلي، وبيان الأثر الإيجابي لممار�شة 

الريا�شة فـــي النواحي جميعها: العقلية والنف�شيـــة والجتماعية، والتي 

تنعك�ـــص اإيجابًا على تنمية تفكيرهن الإبداعـــي والمنطقي وتح�شيلهن 

الدرا�شـــي، فعملت ن�شرات تبين عالقـــة الإ�شالم بالريا�شة، وما اأو�شى 

بـــه ر�شـــول اهلل عليه ال�شـــالة وال�شالم، فـــكان ل بّد للقيـــد اأن ينك�شر، 

ولليـــل اأن ينجلي، فقد اأ�شهم المجتمع المحلي بتزويد المدر�شة بالدعم 

المالي ل�شراء اأدوات ريا�شية ودفع الطالبات للم�شاركة في الأن�شطة.

نورا محمد اإ�سماعيل الزعبي

الفئة: الثانية
للبنات الثانوية  الذنيبة  عنها:  فزت  التي  المدر�شة  	•

التي فزت عنها: الرمثا  المديرية  	•
الثالث الفوز:  مركز  	•

الريا�شية التربية  بكالوريو�ص  العلمية:  والموؤهالت  ال�شهادات  	•
التدري�ص: 5 �شنوات في  الخبرة  �شنوات  	•

ح�شة  15 الح�ش�ص:  ن�شاب  	•
اأدر�شها: التربية الريا�شية التي  المباحث  المبحث/  	•

الثانوي  – الثاني  الأ�شا�شي  الثالث  اأدر�شها:  التي  ال�شفوف  ال�شف/  	•

جائزة المعلم المتميز

تغييـــر ثقافـــة العيـــب فـــي المجتمـــع المحلـــي 

ممار�شـــة  نحـــو  اإيجابيـــة  تغييـــرات  واإحـــداث 

الريا�شة عند الإناث
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الطلبـــة هـــم محـــور العملية التربويـــة، اأحر�ـــص دائما علـــى تحفيزهم 

ودفعهم نحو التعليم، وذلك بتقديم اأبرز ال�شخ�شيات العلمية المميزة، 

وحثهم على تعليم اأقرانهـــم، وم�شاعدتهم في تمثيل الطلبة دور المعلم 

في اإعطـــاء الح�شة ال�شفية والبحث عن م�شـــادر المعرفة كالإنترنت 

والمكتبـــة المدر�شيـــة، والقيـــام بعمـــل زيـــارات متبادلـــة مـــع طالباتي 

واأ�شرهـــن، فكان لذلك نتائج اإيجابية على تعلم الطالبات وم�شاركاتهن 

فـــي الأن�شطة المدر�شية على الرغم من �شعف الإمكانات، وقد ح�شلت 

على المراكز الأولى في هذه الأن�شطة.

اأراعي ال�شمولية والتنـــوع في اأ�شاليب التدري�ص واأحر�ص على ا�شتخدام 

اإ�شتراتيجيـــات مختلفة كالقبعات ال�شت وحـــل الم�شكالت وذلك بتنمية 

التفكيـــر الإبداعي في حل بع�ـــص الق�شايا التي نطرحها خالل الدر�ص، 

ومـــن الم�شروعات التي اأفخـــر بها والتي ا�شتطاعـــت طالباتي اإنجازها 

الرتقـــاء بالم�شتوى البدنـــي واإلغاء ثقافة العيب وذلـــك بالم�شاركة في 

الأن�شطـــة الريا�شية المدر�شيـــة، وموا�شلة التدريب ب�شـــكل م�شتمر في 

العطـــل ال�شيفيـــة وح�ش�ـــص الفـــراغ للح�شول علـــى مراكـــز اأولى في 

الأن�شطة الريا�شية على م�شتوى المملكة.

اأراعي ال�شمولية والتنوع في اأ�شاليب التدري�ص

الرتقاء بالم�شتوى البدني بالم�شاركة في الأن�شطة الريا�شية



62 | ر�سالة املعلم الـمجلد 50 العدد الرابع - ت�شرين الأول 2012

هذا اأنا 

كان حلمـــي بناء جيل مفكر واع، يبحث عن المعرفة وينظمها، ويمار�ص 

التفكيـــر ويتوا�شل مع الآخرين بطرق متعددة ملتزمًا باأخالقيات العمل 

التعاوني، ي�شتخدم اأدوات تقنية المعلومات، ويقدر ذاته ويطبق عمليات 

التقويم الم�شتمر. 

 و لرفـــع مهاراتي وكفاياتي، قمت بو�شـــع خطة للتطوير الذاتي لح�شور 

بع�ص الور�شات، و�شعيت للبحث واإعداد مجموعة من الدرا�شات العلمية 

المحكمـــة، واهتممت بتعلم مهـــارات الحا�شوب والح�شول على رخ�شة 

القيـــادة الدولية، ودورة اإنتل وغيرها من الدورات التطويرية، ولم اأن�ص 

احتياجات الطلبة المتميزين، ف�شاركـــت في دورات رعاية الموهوبين، 

وحر�شـــت علـــى نقل الخبـــرات التدريبية اإلـــى زميالتـــي المعلمات في 

المدر�شة بعقد الدورات في المدر�شة. 

 قديمـــًا قـــال الحكمـــاء: “ اإن الحيـــاة مليئـــة بالحجارة فـــال تتعثر بها، 

ولكن ابِن بها �شلمًا ت�شعد به نحو النجاح” ومن وجهة نظري اأقول: اإن 

المعلـــم الناجح يجب اأن ل ي�شت�شلم لعوامـــل الإحباط. ومن ال�شعوبات 

التي واجهتني �شعف المـــوارد، والإمكانات، وللتغلب عليها، قمت بعمل 

و�شائـــل تعليميـــة بديلة بالتعـــاون مع الطالبـــات، وا�شتفـــدت من موارد 

بيئيـــة قديمة، وقمت بالتعاون مع اأولياء الأمور في اإح�شار بع�ص المواد 

وا�شتعارة بع�ص اأدوات المختبر من مدار�ص قريبة.

وخطتي الم�شتقبليـــة هي التعاون مع زميالتي لجعـــل مدر�شتنا مدر�شة 

متميـــزة، وخلق بيئة تعليمية مثلى لطالباتنـــا. اأفكر م�شتقباًل في اإكمال 

درا�شاتـــي العليا بـــاإذن اهلل و توظيفهـــا لخدمة الم�شيـــرة التعليمية في 

منطقتي.

اإلهام ح�سن �سحادة عبد الكريم

الفئة: الثالثة 
ال�شاملة للبنات الثانوية  المطلب  عبد  بنت  اأروى  عنها:  فزت  التي  المدر�شة  	•

الكرك  عنها:  فزت  التي  المديرية  	•
الفوز: الأول مركز  	•

فيزياء       بكالوريو�ص  العلمية:  والموؤهالت  ال�شهادات  	•
في التدري�ص: 21 �شنة  الخبرة  �شنوات  عدد  	•

ح�شة   17 الح�ش�ص:  ن�شاب  عدد  	•
المباحث التي اأدر�شها: العلوم العامة والفيزياء المبحث/  	•

الثامن الأ�شا�شي – الثاني الثانوي فرع التعليم ال�شحي اأدر�شها:  التي  ال�شفوف  ال�شف/  	•

جائزة المعلم المتميز

اإن الحياة مليئة بالحجارة فال تتعثر بها، ولكن 

ابِن بها �شلمًا ت�شعد به نحو النجاح

تجربة القوى المتوازنة في مختبرالمدر�شة لل�شف الثامن
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عالقتـــي مـــع طالباتـــي اأ�شا�شها المـــودة، والحزم، والعدل فـــي العطاء 

والحترام المتبادل. 

اأمـــا دوري فيتمثـــل فـــي التخطيـــط للمواقـــف التعليميـــة، وا�شتخـــدام 

الإ�شتراتيجيـــات الحديثـــة والتقنيـــات التعليمية، والمـــادة المحو�شبة، 

والتجارب المخبرية.

لقد �شعيت لتعزيز قيـــم الم�شاركة والتعاون وبث روح الفريق في نفو�ص 

طالباتـــي بالم�شاركـــة في الأنديـــة المدر�شية مثل نـــادي حماية البيئة، 

والدفـــاع المدنـــي، والمـــرور. وعملت علـــى تعزيز النتمـــاء الوطني في 

الطابور ال�شباحي والهتمام بق�شايا البيئة. وقد �شجعت طالباتي على 

الإبـــداع والبتكار في ا�شتخـــدام برامج الحا�شوب وعمـــل الم�شروعات 

المميزة واإعداد البحوث والمجالت العلمية.

التعلـــم  علـــى  ركـــزت  الم�شـــكالت  وحـــل  التفكيـــر  مهـــارات  ولتنميـــة 

بالم�شروعـــات، والزيارات العلمية واإجراء الم�شابقات العلمية وم�شروع 

“�شحتـــي في نظافـــة بيئتي” حيث قمنا اأي�شـــًا بحمالت نظافة داخل 

المدر�شـــة وخارجهـــا بالإ�شافـــة اإلى زيـــارة للمركز ال�شحـــي، وتوزيع 

الن�شـــرات والمطويـــات، وعمـــل المحا�شـــرات البيئيـــة وال�شحيـــة في 

المدر�شة.

م�شرحية“ قيمة حياتنا وبيئتنا” �شمن فعاليات الحتفال البيئي المقام في المدر�شة

يتمثل دوري فـــي التخطيط للمواقف التعليمية، 

وا�شتخدام الإ�شتراتيجيات الحديثة والتقنيات 

التعليمية
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�شبب ترك وظيفة هند�شة الديكور، والتوجه اإلى �شلك التعليم هو رغبتي 

فـــي اأن يكون لي اأثر في بنـــاء جيل الم�شتقبل، فاأنا مـــن اأ�شد الموؤمنين 

باأن المعلم هـــو فنان ت�شكيلي، ير�شم �شتـــى المو�شوعات وي�شتخدم كل 

الألوان؛ ليقدم اأعماًل فنية، ي�شعد الآخرون عند النظر اإليها. فطالباتي 

هن المنتج الذي اأفخر بتقديمه للمجتمع، لتعاونهن وتاأثيرهن الإيجابي 

الذي ينقلنه لكل مكان.

اأعمـــل دومًا على الرتقاء بذاتـــي لأنال الثقة، واأكون القـــدوة الإيجابية 

ب�شتـــى المجـــالت، واأنمي لـــدى طالباتي القدرة علـــى تح�ش�ص الملكات 

الخا�شة لديهن، واأحثهن للبحث عنها، واأعرفهن بقيمة الوقت ليتحملن 

الم�شوؤولية.

عالقاتي م�شتمرة مع طالباتي منذ �شنوات طويلة، ومثال ذلك اأّن طالبة 

ذات مواهب اأدبية متميزة خفية كانت تربطها عالقات �شيئة بمعلماتها، 

ومع قدومي للمدر�شة بنيت معهًا ج�شورًا متينة من الحب والثقة �شرعان 

ما اأثمرت عن فوزها بثالث جوائز اأدبية في ال�شعر والق�شة والم�شرح. 

اأحر�ص علـــى البحث عن الجديـــد لأقدمه لطالباتـــي باأ�شاليب محفزة 

ومبتكرة. ومن اأف�شل اإنجازاتنا م�شروع “المتطوع ال�شغير”، بم�شاركة 

مئتي طالبة، تـــم تق�شيمهن لمجموعات تحمل اأ�شماء معالم وطنية، كل 

منها تقوم بمهمة تطوعية داخل المدر�شة اأو خارجها.

رندة اأحمد مف�سي عبد العزيز

الفئة الثالثة
•	المدر�شة التي فزت عنها: حي العماوي الثانوية

عمان الأولى عنها:  فزت  التي  •	المديرية 
الثاني الفوز:  •	مركز 

•	ال�شهـــادات والموؤهالت العلميـــة: بكالوريو�ص ت�شميم ديكور/ دبلوم تكنولوجيا المعلومات 
والت�شالت في التربية 

الخبرة في التدري�ص: 8 �شنوات •	�شنوات 
22ح�شة الح�ش�ص:  •	ن�شاب 

التي اأدر�شها: التربية الفنية •	المبحث/ المباحث 
– العا�شر الأ�شا�شي الأ�شا�شي  الرابع  اأدر�شها:  التي  ال�شفوف  •	ال�شف/ 

جائزة المعلم المتميز

�شهرين،  له  اأعد  طالبة   200 بم�شاركة  خدماتي  تطوعي  ال�شغير” يوم  “ المتطوع 
وغطي اإعالميًا

طالباتـــي هـــن المنتـــج الـــذي اأفخـــر بتقديمه، 

لتعاونهـــن وتاأثيرهن الإيجابي الذي ينقلنه لكل 

مكان

64 | ر�سالة املعلم الـمجلد 50 العدد الرابع - ت�شرين الأول 2012



ب�سماتي مع المجتمع المحلي

ل ي�شتطيـــع اأحدنـــا النجـــاح فـــي عملـــه دون م�شاعدة من حولـــه، واأهم 

الم�شانديـــن لنـــا في اإنجاح العمليـــة التعليمية، المجتمـــع المحلي الذي 

اأعمـــل جاهدة لبناء عالقات قويـــة طيبة معه منبثقة من ديننا الحنيف 

الـــذي و�شح لنا �شفات التعامل الجيد؛ فقـــد �شممت ن�شاطات ل�شفّية 

تعـــود بالنفع والفائدة على المجتمـــع، واأ�شركت الطالبات بالعمل فيها، 

مثل زيارة المالجئ وتنظيف دور العبادة، وتح�شير وجبات طعام وعقد 

دورات تدريبيـــة لالأمهات ت�شـــارك الطالبات فيهـــا كمدربات، فالحياة 

اأدوار م�شتركة بين الجميع.

غالبًا ما األجاأ للمجتمع المحلي لدعمنا ماديًا وفكريًا وثقافيًا لال�شتفادة 

مـــن خبراتهم في �شتى المواقـــف، كاإلقاء المحا�شـــرات وعقد ور�شات 

تعـــود بالفائدة على اأبنائهم وعلى �شير العملية التعليمية التعلمية، ولأن 

جـــزاء الإح�شـــان الإح�شان، فقد بـــادرت بعقد ور�شـــات تدريبية �شنوية 

للحـــرف اليدوية ل�شيدات مـــن المجتمع المحلي لالإفـــادة من مخلفات 

البيئـــة. ففي كل عـــام ن�شتقطب مجموعة من ال�شيـــدات لتدريبهن على 

حرفة يدويـــة معينة مثل )الخيزران، والر�شم علـــى الزجاج، وال�شغط 

على النحا�ص( وذلك بم�شاعدة الطالبات.

وهذه الدورات كانت تتّوج بمعار�ـــص وبازارات لبيع المنتجات الخا�شة 

بالم�شاركات واإفادتهن لتبقى اأوا�شر التعاون فيما بيننا متينة.

التعاون مع المجتمع المحلي بعقد دورات تدريبية للحرف اليدوية

األجـــاأ للمجتمـــع المحلي لدعمنا ماديـــًا وفكريًا 

وثقافيـــًا لال�شتفـــادة مـــن خبراتـــه فـــي �شتـــى 

المواقف 
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اأحر�ـــص دائمـــًا علـــى اأن تكـــون عالقتـــي بطالباتـــي قائمة علـــى الحب 

والحنـــان وال�شدة واللين والتوجيـــه المنا�شب، واأ�شعـــى لبناء �شخ�شية 

متكاملـــة لطالبتي من جوانبهـــا جميعًا. حر�شت علـــى ت�شجيع البتكار 

لـــدى طالباتي بالتركيز على التفكير الناقـــد وحل الم�شكالت، واأن�شطة 

المهارات الحياتية التي جعلت الطالبة تتحمل الم�شوؤولية، وتكون قادرة 

علـــى حـــل الم�شكالت كم�شكلـــة نق�ص الميـــاه وتلوثهـــا، وم�شكلة العنف 

الأ�شـــري، وم�شكلة الإدمان، واأفتخر بالتقدم الـــذي اأحرزه مع طالباتي 

ونجاحي فـــي توطيد الت�شال والتوا�شل داخل الوطن وخارجه، فنميت 

الت�شال بعمل المجموعـــات، والم�شروعات ال�شغيرة كم�شروع توظيف 

الدراما فـــي العملية التعليمية التعلمية. ونميـــت التوا�شل خارج الوطن 

عنـــد م�شاركـــة طالباتي في م�شروع على م�شتـــوى الوطن العربي “ماذا 

بعـــد النفط؟” وهذا ما اأفتخر به، اإذ قامـــت طالباتي باأدوار قيادية تم 

تمثيلها خارج حدود الوطن في �شوريا.

�سروق عبدالعزيز �سليمان المعايطة

الفئة الثالثة
•	المدر�شة: الكرك الثانوية للبنات

الكرك •	المديرية: 
الثالث الفوز:  •	مركز 

•	ال�شهادات والموؤهالت العلمية: بكالوريو�ص جغرافيا/ ماج�شتير مناهج واأ�شاليب التدري�ص
�شنوات الخبرة في التدري�ص: 6 �شنوات •	عدد 

ح�شة  18 الح�ش�ص:  ن�شاب  •	عدد 
العامة الثقافة  الجغرافيا،  اأدر�شها:  التي  المباحث  •	المبحث/ 

التي اأدر�شها: التا�شع الأ�شا�شي، العا�شر الأ�شا�شي، الثاني الثانوي ال�شفوف  •	ال�شف/ 

اأكون قدوة لطالباتي لبث روح الولء والنتماء للوطن

حر�شت علـــى ت�شجيـــع البتكار لـــدى طالباتي 

بالتركيز على التفكير الناقد وحل الم�شكالت، 

واأن�شطة المهارات الحياتية

جائزة المعلم المتميز
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ب�سماتي مع المجتمع المحلي

اأحر�ص با�شتمرار على بنـــاء عالقة جاذبة وقوية مع المجتمع المحلي، 

اإذ اأ�شـــع لهـــا بنـــدًا خا�شًا في خطتـــي التطويرية، فنجاحـــي ل يقت�شر 

علـــى حدود المدر�شة بـــل ينطلق منها لي�شم ما يحيـــط بها من مجتمع 

محلي؛ لتحقيـــق التكامل للعملية التعليميـــة التعلمية، وتمثلت مبادراتي 

فـــي اإ�شراك المجتمع المحلي في م�شروعات توؤدي اإلى اإحداث تغييرات 

اإيجابيـــة في تعلم الطالبات ونموهن، ومن بع�ص اإنجازاتي مع المجتمع 

المحلـــي عقد دورات وور�ص عمل لأولياء الأمور كمحا�شرة حول تر�شيد 

ال�شتهـــالك المائي، وور�شة عمل حول اآليات التقييم والتقويم الحديثة 

الم�شتخدمـــة فـــي المدار�ص، ونـــدوة حول التلوث الناجـــم عن محطات 

التنقيـــة، وم�شروع محطة تنقية الكـــرك، والم�شاهمة في اإيجاد الحلول 

البديلـــة المنا�شبة التي حـــّدت وب�شكل اأ�شا�شي من التلـــوث الناجم عن 

المحطة، واإجراء حمالت نظافة في المناطق المحيطة، كغابة اليوبيل، 

وت�شجيـــع الأهالي الموجودين في الغابة على تنظيفها، وقيام الطالبات 

بتوزيع ن�شرات توعوية حول النظافة، والعمل في جائزة الح�شن لل�شباب 

على اإ�شـــراك طالباتي في خدمـــات تطوعية لخدمـــة المجتمع المحلي 

تتمثـــل في ن�شر التوعية البيئية، والتعاون مـــع دائرة ال�شحة في تقديم 

خدمات �شحية.

وقـــد �شاركت طالباتي في م�شـــروع “اإنفلونزا الطيـــور” بال�شتراك مع 

المجتمـــع المحلي لن�شـــر التوعية حول بع�ص الأمرا�ـــص وكيفية الوقاية 

منهـــا، وال�شتعانـــة بالمجتمـــع المحلـــي لإعطـــاء محا�شـــرات داخـــل 

مدر�شتـــي، كمحا�شرة حول التلوث البيئـــي، ومحا�شرة عن الإ�شعافات 

الأولية، واإ�شراك المجتمع المحلي في العديد من الحتفالت ودعوتهم 

للم�شاركة في عملية تعليم اأبنائهم واإطالعهم على م�شتوى تح�شيلهم، 

وتحديد مواطن القوة وال�شعف لديهم.

اإحدى اللقاءات الخا�شة بجائزة الح�شن لل�شباب مع المجتمع المحلي 

اأحر�ـــص با�شتمـــرار علـــى بنـــاء عالقـــة جاذبة 

وقوية مع المجتمع المحلـــي لأني اأ�شع لها بندا 

خا�شا �شمن خطتي التطويرية
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اأعطانـــي تميزي دافعا قويا للمزيد من العطاء، وللمحافظة على التميز 

�شاأعمل على الهتمام باإ�شراك طالباتي بق�شايا عالمية، وتنمية نف�شي 

اأكاديميا ومهنيا.

هذا اأنا

يقول رونالد ا�شبورت: اإذا لم تحاول اأن تفعل �شيئًا اأبعد مما قد اأتقنته.  

فاإنك ل تتقدم اأبدا. .

النجـــاح والتميـــز مطلب ي�شعى اإليه كل اإن�شـــان، يحتاج اإلى ترجمة على 

اأر�ص الواقع باإجراءات وا�شحة، وظهر ذلك في اإجراءاتي التي ترجمت 

اإلـــى تميز بداأ من محيطي الذي اأعي�ص فيـــه والمتمثل باأ�شرتي اأول، ثم 

مدر�شتـــي ثانيـــا، و مجتمعي مـــن حولي بـالحـــب والتعـــاون والحترام، 

والعمـــل بروح الفريق، والمواظبة على تنمية قدراتي وقدرات الطالبات 

الذهنية والمهنية، وتوثيق اأعمالي، والم�شاركة الفاعلة في كل ما يخدم 

العملية التربوية، وحب الطالع على كل ما هو جديد وتجربته.

ومن المعوقات التي واجهتني اأطفالي ال�شغار، وعدد الطالبات الكبير، 

و�شح الإمكانات المادية والتكنولوجية. 

 تجـــاوزت ذلـــك بتنظيـــم برنامـــج ل اأهمـــل فيـــه اأبنائـــي، وعملت على 

توفيـــر موارد بديلة من المدر�شة المجـــاورة، وا�شتثمار البيئة المحيطة 

للمدر�شـــة، والإفـــادة من اأولياء الأمـــور، وتفعيل برنامج الـــراأي والراأي 

الآخر.
ثق بنف�شك وبقدراتك وبقدرات طلبتك فهذا يزيد من دافعيتك للعمل

اإذا لـــم تحـــاول اأن تفعـــل �شيئـــًا اأبعـــد ممـــا قد 

اأتقنته. . فاإنك ل تتقدم اأبدا

غادة حمد مو�سى البياي�سة 

الفئة الثالثة
•	المدر�شة التي فزت عنها: المن�شية الأ�شا�شية المختلطة

الكرك  عنها:  فزت  التي  •	المديرية 
الثالث  الفوز:  •	مركز 

•	ال�شهـــادات والموؤهـــالت العلميـــة: بكالوريو�ـــص اأدب عربي/ دبلـــوم تكنولوجيا المعلومات 
والت�شالت في التربية 

الخبرة في التدري�ص: 10 �شنوات  �شنوات  •	عدد 
ح�شة  16 الح�ش�ص:  ن�شاب  •	عدد 

العربية  اللغة  اأدر�شها:  التي  المباحث  •	المبحث/ 
ال�شابع الأ�شا�شي   اأدر�شها:  التي  ال�شفوف  •	ال�شف/ 

جائزة المعلم المتميز
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اأنا وطلبتي 

المعلـــم اإن�شـــان قبل اأن يكون معلمـــا، فعالقتي مع طالباتـــي مبنية على 

الحتـــرام المتبادل، فاأنـــا اأم و�شديقة، اأقابلهـــن بابت�شامة م�شعة، نتج 

عنها اإيجاد روح الن�شجام بينهن.

اأنّوَع في اأ�شاليب التدري�ص بت�شميم اأن�شطة متنوعة لجعل المادة العلمية 

مـــادة م�شوقـــة منها: التعلـــم باللعـــب، وتقم�ص الطالبـــات ل�شخ�شيات 

الدر�ص، وبرنامج القيادة الواعدة والقيام بدور المعلم ال�شغير، وعقد 

الموؤتمـــرات والم�شروعات المختلفة، واأ�شرك الطالبات في الم�شابقات 

الإبداعيـــة المدر�شية، فقد ح�شلـــت اإحداهن على المركـــز الأول على 

م�شتوى المملكة في م�شابقة تر�شيد المياه.

ولتحفيـــز الطالبـــات على حب التعلم، اأعمل علـــى تكريمهن واإ�شراكهن 

فـــي الرحالت والموؤتمرات وتفعيل م�شاهماتهـــن لبع�ص الأمور الإدارية 

والمنهجية.

مـــن ال�شعوبات التي واجهتنـــي، رف�ص اأولياء الأمـــور م�شاركة اأبنائهم 

فـــي الم�شابقات الإبداعية؛ لظنهم اأنهـــا م�شيعة للوقت، فعالجت الأمر 

بالحوار معهم، بعر�ص ق�ش�ص نجاح طالبات متفوقات لإثارة التناف�ص 

بين الطالبات.

اإّن اأهـــم ما حققتـــه مع طالباتي هـــو تنمية القـــدرات والمواهب والثقة 

بالنف�ـــص، واإثارة الدافعية نحـــو التفكير العلمـــي، والتفكير الناقد وحل 

الم�شـــكالت. اأفتخـــر بم�شـــروع قلبـــك وطنـــك، بر�شم خريطـــة الأردن 

علـــى جدار المدر�شـــة، و ت�شجيع طالباتي بو�شـــع مل�شقات من القلوب 

للمحافظـــات، نتـــج عنهـــا، تر�شيخ حـــب الوطـــن والملك. ثـــق بنف�شك 

وبقدراتك وبقدرات طلبتك فهذا يزيد من دافعيتك للعمل.

لأن الطفال يمتلكون قدرا هائال من الطاقة ، قم با�شتثمارها لدعم عملية التعلم 

والتعليم

ثق بنف�شـــك وبقدراتك وبقـــدرات طلبتك فهذا 

يزيد من دافعيتك للعمل
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العطـــاء، ون�شـــر ثقافة التميز لدى زميالتي، وتنميـــة ذاتي ب�شكل دائم؛ 

فال�شتزادة من العلم ل تقف عند حد معين اأو �شهادة معينة.

هذا اأنا

اإّنـــي اأحر�ـــص علـــى تطوير ذاتـــي با�شتمـــرار بمواكبة كل مـــا هو جديد 

ومتطور فـــي مجال التعليم؛ لذلـــك فقد اأكملت درا�شـــة الدبلوم العالي 

 ،)intel( و )icdl(علـــى نفقتـــي الخا�شـــة، والتحقـــت بـــدورات )ICTE(

وقد نّمى هذا قدراتـــي على ا�شتخدام اإ�شتراتيجيات التدري�ص والتقويم 

الحديثـــة ومواكبـــة التطورات في مجال التعليم كدمـــج التكنولوجيا في 

التعليـــم لعمل در�ـــص محو�شب يعر�ص للطالبات باأ�شلـــوب جميل �شائق، 

وتفعيـــل الواجبـــات الإلكترونيـــة؛ فاأطلب بع�ـــص الواجبـــات اإلكترونيا؛ 

لتقـــوم بها الطالبـــة وتر�شلها على بريدي الإلكترونـــي؛ مما �شّجع كثيرًا 

مـــن الطالبـــات- وبخا�شـــة ذوات الم�شتـــوى المتدني - علـــى التوا�شل 

معي، وزادت ثقتهـــن باأنف�شهن، وبقدرتهن علـــى التفاعل داخل الغرفة 

ال�شفية، وبقيامهن بالواجبـــات الموكولة اإليهّن في المباحث الأخرى، 

فحققن نجاحًا متميزًا.

دمج التكنولوجيا والإ�شتراتيجيات الحديثة في التعليم )عمل جماعي محو�شب(اإّن ح�شولي على جائـــزة المعلم المتميز منحني حافزا لال�شتمرار في 

تكليف الطالبات حّل الواجبات اإلكترونيا والرد 

عليها

فاطمة اإبراهيم محمد �سالمة

الفئة الثالثة
•	المدر�شة التي فزت عنها: ال�شوي�شة الثانوية المختلطة

الخام�شة عمان  عنها:  فزت  التي  •	المديرية 
الفوز: الثالث •	مركز 

•	ال�شهـــادات والموؤهـــالت العلميـــة: بكالوريو�ـــص �شريعـــة/ دبلـــوم تكنولوجيـــا المعلومات 
والت�شالت في التربية

�شنوات  6 التدري�ص:  في  الخبرة  •	�شنوات 
ن�شاب الح�ش�ص: 23ح�شة •	عدد 

•	المبحـــث/ المباحـــث التـــي اأدر�شها: التربيـــة الإ�شالمية / العلـــوم الإ�شالمية / الثقافة 
الإ�شالمية

الثانوي الثاني   - الأ�شا�شي  التا�شع  اأدر�شها:  التي  ال�شفوف  •	ال�شف/ 

جائزة المعلم المتميز
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اأنا وطلبتي

اأحر�ـــص علـــى اأن تكـــون عالقتـــي مـــع طالباتي قائمـــة علـــى ال�شداقة 

والحتـــرام المتبـــادل، �شواء اأكان ذلـــك في اأوقات الـــدوام اأم خارجه؛ 

فاأتابـــع اأخبارهـــن ونجاحاتهـــن عبـــر و�شائـــل الت�شـــال المختلفة مثل 

الهاتف والبريد الإلكتروني، وت�شتمر عالقتي معهن حتى بعد تخرجهن 

مـــن المدر�شة. واأعمل على زرع الثقة بالنف�ص لدى الطالبات بتعزيزهن 

ورفـــع �شاأنهـــن، واأن اأظهرهـــن اأفرادًا ناجحيـــن كغيرهن مـــن الأفراد 

المهمين الناجحين في المجتمع. 

واأحر�ص على معرفة مواطن الإبـــداع لدى الطالبات واإعطاء كل طالبة 

الفر�شة للتعبير عن نف�شها وعن قدراتها، وت�شجيع الطالبات للم�شاركة 

في كثير من الن�شاطـــات والم�شابقات الثقافية التي تنمي �شخ�شياتهن 

�شـــواء على م�شتـــوى المدر�شـــة اأو المديريـــة كقيامهن باإجـــراء مقابلة 

�شحفيـــة مع دولة رئي�ص الوزراء الأ�شبق ورئي�ـــص مجل�ص الأعيان طاهر 

الم�شري، وقيام الطالبـــات بت�شميم عر�ص تقديمي عر�شنه وناق�شنه 

اأمـــام مديـــر التربية ومجموعة مـــن الم�شرفين والمدعويـــن في موؤتمر 

النهو�ص الوطني الذي قمنا به في المدر�شة على مدى ثالث �شنوات. 

 ولأن الطالـــب محـــور العمليـــة التعليميـــة التعلمية؛ اأحر�ـــص دائما على 

اإ�شـــراك الطالبات فـــي العملية التعليميـــة با�شتخـــدام الإ�شتراتيجيات 

الحديثـــة مثل التفكير الناقـــد، وتفعيل العمل الجماعـــي وال�شتق�شاء، 

وذلـــك بتكليـــف كل مجموعة مـــن الطالبات ال�شتق�شـــاء عن جزء من 

الدر�ـــص وجمـــع المعلومات، لتكون هـــذه المجموعة م�شوؤولـــة عن �شرح 

وتو�شيح هذه الفقرة من الدر�ص لبقية طالبات ال�شف.

من الن�شاطات الثقافية اللقاء ال�شحفي مع معالي ال�شيد طاهر الم�شري

اأعمـــل علـــى زرع الثقة بالنف�ص لـــدى الطالبات 

بتعزيزهـــن ورفع �شاأنهـــن، واإظهارهـــن اأفرادًا 

ناجحين
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هذا اأنـا 

التعليــــم اأ�شمــــى واأ�شــــرف ر�شالة فــــي مخاطبة العقــــل الب�شــــرّي وتهذيب 

النف�ــــص الإن�شانّية والّنهو�ص بالوطن. واختيــــاري لتخ�ش�ص اللغة العربّية 

اد هي هوّيــــة الأمــــة واأداة التوا�شل ونقل  ينبــــع مــــن فل�شفتي باأّن لغــــة ال�شّ

العلــــوم والمعــــارف، حر�شت اأن اأحمل روؤية مقّد�شــــة متمّثـلة في بناء جيٍل 

موؤمٍن بــــاهلل ومت�شّلٍح بالأخالق الإ�شالمّية الحميــــدة ومنتٍم لوطنه ومنتج 

فيــــه، يمتلك العلم والمعرفــــة والقدرة، ينه�ص بــــالأردن العظيم في �شوء 

المتغيــــرات والم�شتجــــدات المحلّيــــة والعالمّيــــة. فقمــــت بو�شــــع الخطط 

ال�شنوّيــــة والف�شلّيــــة والعالجّيــــة والإثرائّيــــة والتقويمّيــــة واإدارة الموارد 

والن�شاطــــات الال�شفّيــــة وحّللــــت المــــادة الدرا�شيــــة. وقمــــت بالإ�شراف 

والتوجيــــه والإر�شاد والتي�شير والّدعم والتحفيــــز لطالباتي لتمكينهّن من 

التفكير والتخطيط وال�شتنتاج وتطوير القدرات واإنتاج المعرفة وتبادلها. 

قمت بتطويـــر ذاتي روحّيا وج�شدّيا وعقلّيـــا واجتماعّيا وتنمية كفاياتي 

الثقافّيـــة والأكاديمّيـــة والمهنّيـــة فالتحقـــت بـــدورات )اأ�شرارالطاقـــة 

الب�شرّيـــة/ التجويـــد/ الب�شمـــة الغذائّيـــة( وور�شـــات عمـــل )محّكات 

التفكير/ملف الطالب(وندوات )نحو غـــذاٍء اآمن/ الخاليا الجذعّية( 

وموؤتمرات )موؤتمرالمعلمين والقيادات التربوية(.

در�شت الدبلوم العالي في الإدارة المدر�شّية واأن�شاأت website وح�شلت 

على �شهـــادة icdl واأدر�ص حاليـــا Intel و Toefl.اأعـــددت بحوثًا فردّية 

وت�شاركّية واإجرائّية مثل)العوامل الموؤثرة في تاأدية الواجبات البيتية(.

واجهتنـــي تحديـــات مالّيـــة و�شحّية وم�شوؤولّيـــات اأ�شرّيـــة و�شيق الوقت 

ومتطلبـــات الوظيفة، فو�شعت برنامجا يوميـــا لأعمالي، اأوازن فيه بين 

م�شوؤولياتي. 

م�شاركتي في الموؤتمرات ال�شبابّية

التعليم ر�شالة في مخاطبة العقل الب�شرّي

اإيمان �سفيع اأديب العرابي

الفــئـــة: الّرابعة
•	المدر�شة التي فزت عنها: عائ�شة بنت اأبي بكر الثانوّية ال�شاملة للبنات

الخام�شة عّمان  عنها:  فزت  التي  •	المديرية 
الأوّل الفوز:  •	مركـز 

عربّية/ دبلوم عاٍل في الإدارة المدر�شّية لغة  بكالوريو�ص  العلمية:  والموؤهالت  •	ال�شهادات 
في التدري�ص: 18 �شنة  الخبــرة  �شنوات  •	عدد 

ة ح�شّ  15 الح�ش�ص:  ن�شاب  •	عدد 
العربّية اللغة  اأدر�شها:  التي  المباحث  •	المبحث/ 

•	ال�شف/ ال�شفوف التي اأدر�شها: الثاني الثانوّي بفروعه )العلمّي، الإدارة المعلوماتّية، الأدبّي(

جائزة المعلم المتميز
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اأنا وطلبتي

نّميـــت العالقـــات الإن�شانيـــة القائمـــة علـــى الحتـــرام المتبـــادل بيـــن 

طالباتـــي؛ اإذ اأ�شاندهـــّن فـــي م�شكالتهـــّن، واأهتّم بمواهبهـــن، واأدعم 

الطالبات الجديدات حتى يتاأقلمن وي�شعرن بالألفة، واأدفعهن للتوا�شل 

والم�شاركـــة فـــي خدمـــة المجتمـــع ودعـــم الموؤ�ش�شـــات الخيريـــة كدار 

الم�شنين ودور الأيتام.

اأوظف اإ�شتراتيجيات تدري�شّية تطـــّور مواطن الإبداع والبتكار كالتعّلم 

المبرمـــج والتفكير الناقد والتعلم التعاوني وال�شتق�شاء واللعب، وتعّلم 

الأقـــران وا�شت�شافة المحا�شرين. وطّورت مهارات الت�شال والتوا�شل 

اإذ اعتمـــدت اأ�شلوب الت�شـــال الدائرّي، فاأجعل مـــن الجميع م�شتقباًل 

ومر�شـــاًل. واأوّفر بيئـــة تعلمّية تعليمّيـــة اآمنة محّفزة وداعمـــة، واأوظف 

اإ�شتراتيجيات تقويم تراعي الّذكاءات المتنوعة.

بعر�شـــي  للتعّلـــم  طالباتـــي  دافعيـــة  اأثيـــر  الدر�ـــص  تنفيـــذي  وعنـــد 

PowerPoint/ moviemaker اأو مقالـــة مـــن �شحيفـــة اأو ق�شة من 

الحيـــاة، اأو اأ�شت�شيف محا�شـــرا، واأعطي الحوافز الماديـــة والمعنوية 

كتنظيم رحلة مدر�شّية. 

واجهتنــــي تحديات اأثناء بنائي لعالقــــة طّيبة مع طالباتي كخجلهّن 

وخوفهــــّن وقلقهّن مــــن امتحان الثانوّية العامــــة وعدم وجود مرجع 

موّحــــد ل�شرح ماّدتــــي، ومحدودّيــــة الزمن والح�ش�ــــص الإ�شافية، 

وظروفهــــّن الجتماعّيــــة وال�شحّية مثل )طالبــــة �شريرة، �شّماء(. 

فو�شعــــت الخطط العالجّية وحو�شبت ماّدتــــي وحّملتها على موقعي 

التمّيـز اأن تثري معارف الطلبة وتنّمي الّتجاهات وال�شوكات الإيجابّية والقيم الدينّية 

رة الحــّرة والأخالقّية الثابتة بما يــ�شهم في بناء الإن�شان ال�شالح والدولة المتح�شّ

اأوّفر بيئة تعلمّية تعليمّية اآمنة محّفزة وداعمة 

الإلكترونــــي eman-orabi.info وفّعلت التعّلــــم عن بعد واأعددت 

بنــــك الأ�شئلة وتعاونــــت مع المر�شدة، وتحدثت مــــع اأخ�شائية نطق 

واأهديــــت طالبــــة �شريــــرة جهاز بريــــل. فــــزادت دافعّيــــة طالباتي 

واأقبلن على درا�شة ماّدتي، و�شاركن في الأن�شطة والم�شابقات على 

م�شتــــوى المديرّية فنلت احترامهّن وثقــــة اأولياء الأمور وتقديرهم. 

اأنّمي مهــــارة البحث العلمّي عند طالباتي فاأطرح م�شكلة اجتماعّية 

)كم�شكلــــة انت�شار المخدرات في الأو�شــــاط المدر�شّية والجامعّية( 

واأوجههّن لل�شعور بالم�شكلة، والخروج بحلول لها قابلة للتنفيذ.
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حب الوطن والنتماء له اأغر�شه في نفو�ص طالباتي بالن�شمام للحركة الإر�شادية

اأحر�ـــص علـــى الحتفـــاظ بـــكل ق�شا�شـــة ورق 

عملت بها واأ�شهمت في تميزي واأوثق اأعمالي

هذا اأنا

منـــذ تعييني فـــي وزارة التربيـــة والتعليم واأنا اأعمل علـــى تطوير نف�شي 

ومهاراتـــي، اأ�شـــارك الطالبـــات واأعمـــل مـــع الزميـــالت، اأحر�ص على 

الحتفـــاظ بكل ق�شا�شة ورق عملت بهـــا واأ�شهمت في تميزي، ح�شلت 

على جميع الدورات التربوية والتكنولوجية التي ت�شهم في تطور المعلم، 

اإ�شافـــة اإلـــى الدورات الأخـــرى كـــدورة التوفـــل، ودورات خا�شة بنظم 

المعلومـــات الجغرافيـــة، واأ�شعى للح�شـــول في العطلـــة ال�شيفية على 

دورات تربوية في اأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين. 

يكمن التحدي لمعلمة ترغب في تطوير ذاتها في �شعوبة الح�شول على 

الـــدورات جميعها، خا�شة اأن معظم الـــدورات التي تخدم المعلم تكون 

بعيدة عن المحافظة، لذا اأرتاأيت الح�شول على الدورات خالل العطل 

المدر�شية.

اأحيانـــا تواجهني م�شكلة في الح�شول على برمجية اأو من�شورات تهدف 

لدعـــم الموقـــف ال�شفي، فاأن�شـــق مع الزمالء فـــي بع�ـــص الموؤ�ش�شات 

للح�شـــول عليهـــا، لقـــد كان تميزي فـــي الح�شـــول على لقـــب ) معلم 

متميـــز( اأكبر تحدي في تطويـــر ذاتي، خا�شـــة اأن مدر�شتي تعاني من 

ماندي مح�سن عبد ربه الطراونه 

الفــئـــة: الّرابعة
•	المدر�شة: مدر�شة بنات مجرا الثانوية 

المزار الجنوبي •	المديرية: 
الأول •	المركز: 

ماج�شتير جغرافيا/ دبلوم تربية  العلمية:  والموؤهالت  •	ال�شهادات 
�شنوات   5  : الخبرة  �شنوات  •	عدد 

ن�شاب الح�ش�ص: 7 ح�ش�ص و6 �شاعات •	عدد 
الجغرافيا  اأدر�شها:  التي  المباحث  •	المبحث/ 

الثانوي – الثاني  الأ�شا�شي  الرابع  اأدر�شها:  التي  ال�شفوف  •	ال�شف/ 

جائزة المعلم المتميز

قلـــة الموارد الماليـــة والماديـــة، لذلك ا�شتعنـــت بخامات مـــن البيئة، 

وبم�شاعـــدة المجتمـــع المحلي لتذليل هـــذه العقبـــات وا�شتخدامها بما 

يخدم المدر�شة والطالبات.
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اإعداد حديقة �شهداء معركة الكرامة

الإ�شهـــام فـــي �شنـــدوق التجديـــدات التربويـــة 

بعنوان )الأطل�ص الأردني الإلكتروني(

ب�سماتي مع مدر�ستي

لتوفيـــر بيئة اآمنـــة وجاذبة لمدر�شتـــي، ا�شتعنت بمديريـــة الأ�شغال في 

منطقتي لإعداد مخطط الملعب وبنـــاء ر�شيف ومطب اأمام المدر�شة، 

اإ�شافـــة اإلى عقـــد الندوات والـــدورات المتعددة ) ال�شيـــر، الإ�شعافات 

الأوليـــة ( واأ�شـــرك طالباتـــي فـــي الأعمـــال التطوعية داخـــل المدر�شة 

وخارجهـــا واأكلفهن العمل اليدوي واأعززهـــن مهما كانت نتيجة العمل. 

اأ�شـــارك في معظم اللجان مثل النهو�ص الوطنـــي، وحركة المر�شدات، 

ل هـــذه اللجان بم�شاركـــة الطالبات  والبـــازار، والقر�ـــص الخيري، واأفعِّ

والزميالت بحيث يكون للجميع دور فاعل في اإعطاء �شورة م�شرقة عن 

المدر�شـــة، خا�شة اأن مدر�شتي تقع في قريـــة، وهي بعيدة عن الأنظار؛ 

لذا ن�شعى جميعا اإلى الم�شاركة في فعاليات مديرية التربية والتعليم.

فـــزت باأحد م�شروعـــات �شنـــدوق التجديـــدات التربويـــة وكان بعنوان 

) الأطل�ـــص الأردنـــي الإلكتروني( واأ�شهمـــت فيه بتوفير مـــوارد كجهاز 

حا�شـــوب، وداتا �شـــو للمدر�شـــة، وقمت باإعـــداد مكتبة �شغيـــرة �شمن 

خطـــة النهو�ص الوطني، ت�شم العديد من الكتب والبحوث الخا�شة بي؛ 

لت�شتفيـــد منها الطالبات �شمن المنهـــاج، و�شاركت زميالتي في اإعداد 

بـــازار اأ�شهم ريعه في ا�شتحـــداث غرفة �شفية لطالبـــات ال�شف الأول 

الثانوي. 

اأمـــا مو�شـــوع اإدارة الموارد فهـــو ذو اأهميـــة خا�شـــة اإذ اإن مدر�شتنا ل 

تتوافـــر بها الموارد كافة، فاأ�شتخدم الحا�شـــوب وكاميرتي ال�شخ�شية، 

واأوفـــر �شورًا جويـــة وف�شائية وخرائط كنت اأ�شتخدمهـــا اأثناء درا�شتي 

في الجامعـــة والآن اأ�شتخدمها في المواقف ال�شفيـــة، كذلك اأ�شتخدم 

الكرتـــون التالـــف فـــي مق�شف المدر�شـــة ل�شنـــع الو�شائـــل التعليمية، 

وللتخفيف من م�شكلة تلوث المدر�شة.

يكمـــن التحـــدي وال�شعوبة فـــي تطويـــر المدر�شة بعدم توافـــر ما يلزم 

مـــن المـــوارد الماليـــة؛ لذا اأ�شعـــى لتخطي العقبـــات الماليـــة والمادية 

بعقـــد البـــازارات اأو بال�شتعانة ببع�ص الجهات، ومثـــال ذلك الح�شول 

على اأ�شجـــار من مديرية الزراعة في منطقتـــي؛ لإعداد حديقة خا�شة 

ب�شهـــداء معركة الكرامـــة، والح�شول على �شور لدعـــم لجنة النهو�ص 

الوطني من اأحد الخطاطين مجانا.
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اإحدى الطالبات اثناء زيارة لأحد م�شت�شفيات الأطفال في وقفة عيد الفطر

التميز ل يكون من دون الآخرين

هذا اأنا 

حلمـــي اأن اأرى الفتـــاة الأردنيـــة مواطنـــة �شالحة منتجة فـــي مجتمعها 

مهمـــا كان الموقع الذي تخدم فيه وطنهـــا. ولتحقيق ذلك فاإنها تحتاج 

اإلـــى قدوة، وقد قـــررت اأن اأكون اأنا قدوتها، فكل م�شروع اأو مبادرة خير 

نعمل فيها معًاً اأترك لطالباتي فيها حرية الختيار حتى يكّن متحم�شات 

اأكثـــر للعمل، و كذلك اأعـــزّز لديهّن روح المبادرة و العمل التعاوني. كما 

اأرى اأن الأخـــذ باأيـــدي طالباتي نحـــو الأف�شل يقت�شي منـــي العمل على 

تطوير نف�شي مهنيـــا واجتماعيا، واأعمل على ذلك من خالل متابعة كل 

الم�شتجـــدات التربوية لي�ص فقط في مجال تخ�ش�شي واإنما في التربية 

ب�شكل عـــام، وكذلك الم�شاركة فـــي ور�ص العمل والموؤتمـــرات التربوية 

التـــي تفتح باب تبادل الخبـــرات مع الآخرين وال�شتفـــادة من ق�ش�ص 

نجاحهـــم. اإن فـــوزي بجائـــزة الملكة رانيـــا للمعلم المتميـــز هو تتويج 

لمرحلـــة من مراحل حياتي، والجائـــزة توؤ�ش�ص لمرحلة جديدة عنوانها 

“التميـــز ل يكـــون من دون الآخرين”، حيـــث �شاأ�شعى من خاللها اإلى 
دعم زميالتي لينالوا �شرف الفوز بالجائزة كما فزت اأنا بها. و�شاأ�شتمر 

بال�شعي اإلى تطوير نف�شي في مجال اإعداد البرامج التدريبية، وت�شميم 

المناهـــج لم�شاعـــدة زميالتـــي ول �شيما الجـــدد منهـــن، و�شاأ�شعى اإلى 

تطوير نف�شي مهنيا.

اإيمان اأحمد اإر�سيد اإر�سيد

الفــئـــة: الّرابعة
•	المدر�شة التي فزت عنها: الطرة الثانوية ال�شاملة للبنات

الرمثا  عنها:  فزت  التي  •	المديرية 
الفوز: الثاني  •	مركز 

اإنجليزي  اأدب  ماج�شتير  اإنجليزية/  لغة  بكالوريو�ص  العلمية:  والموؤهالت  •	ال�شهادات 
�شنوات    10 الخبرة:  �شنوات  •	عدد 
�شاعة  15 الح�ش�ص:  ن�شاب  •	عدد 

الإنجليزية اللغة  اأدر�شها:  التي  المباحث  •	المبحث/ 
اأدر�شها: الأول الثانوي - الثاني ثانوي بفروعه التي  ال�شفوف  •	ال�شف/ 

جائزة المعلم المتميز
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والنتمـــاء بالم�شاركـــة في اإعـــداد البحوث حـــول المفاهيـــم والق�شايا 

الوطنية. 

مجموعة من الطالبات يقمن بدهان اأر�شفة المدر�شة �شمن فعاليات اأحد المراكز ال�شيفية

البيئـــة المدر�شية الآمنة تاأتـــي بتفعيل الحوار 

والم�شاركـــة الإيجابية ونبـــذ العنف البدني اأو 

اللفظي 

ب�سماتي مع مدر�ستي 

علـــى مدى �شنوات وجودي في مدر�شتي تمكنت من بناء ج�شر من الثقة 

مـــع طالباتي اأ�شا�شه القدرة على ا�شتيعاب الطالبة، وتقدير م�شاعرها، 

وتفعيـــل لغة الحوار بدًل من العنف، ومناق�شة الأخطاء والعمل معا على 

اإيجاد حلول للم�شكالت التي تعاني منها الطالبات، والعمل على اإ�شراك 

الطالبات في اإعداد الو�شائل التعليمية ب�شكل مجموعات عمل، مما عزز 

لديهن اأهميـــة العمل التعاوني الذي اأّثر ب�شكل اإيجابي في بناء عالقات 

اأكثـــر ودية بيني وبين الطالبات و بين الطالبات اأنف�شهن، والذي اأ�شهم 

في اإيجاد بيئة تعليمية تعلمية فاعلة من خالل تفعيل الحوار والم�شاركة 

الإيجابيـــة، ونبذ العنف البدنـــي اأو اللفظي، لأني اأدرك اأن عملية التعلم 

ل تقت�شر على الغرفة ال�شفيـــة، فكثير من القيم الإيجابية تتعزز عند 

الطالبـــات من خـــالل الم�شاركة فـــي اللجان المدر�شيـــة وب�شكل خا�ص 

القيـــم الوطنية من خـــالل لجنة تفعيـــل خطة النهو�ـــص الوطني، فمن 

خالل اإ�شراكي للطالبـــات في اأن�شطة اللجنة، تعززت لديهن قيم الولء 
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حلمي اأن اأعدَّ جياًل من الطلبة يتمتع بمهارات حياتية ترتكز على عقيدة 

الأمـــة ومبادئها الأ�شيلـــة، والرتقاء بها لأعلـــى الم�شتويات في مختلف 

جوانب الحياة بحثـــا عن التميز والإبداع، بناًء على القت�شاد المعرفي 

ومواكبة الم�شتجدات التربوية وتحدي ظروف الحياة وتخطي �شعابها.

ويكمـــن تميزي في ا�شتخدام اإ�شتراتجيات التدري�ص والتقويم الحديثة، 

وربط المنحى المعرفي بالحياة العملية للطالبات. 

اأ�شعـــى اإلـــى تطويـــر ذاتي من خـــالل اإعـــدادي لخطة تطويريـــة لتنمية 

الذات مهنيا واأكاديميا، واأراجعها با�شتمرار لتعديلها وفق الم�شتجدات 

التربويـــة، اإ�شافة اإلـــى الدورات المختلفة والطـــالع على موقع الوزارة 

والمواقـــع التربوية وال�شحـــف المحلية وتبادل الزيـــارات، واأطمح اإلى 

اإكمال درا�شتي العليا اإن �شاء اهلل.

بال�شبـــر والإ�شرار تذلل ال�شعوبات، ومـــن اأبرزها قلة الموارد، ولكني 

ا�شتطعـــت التغلب عليها بعمل المج�شمات والنماذج والأجهزة المختلفة 

بالتعاون مع الطلبـــة والمجتمع المحلي. ومن اأبرز تطلعاتي الم�شتقبلية 

الحفاظ على لقب المعلمة المتميزة وال�شتمرارية في العطاء والإنجاز 

والبحث عن كل ما هو جديد. 

توظيف التكنولوجيا في التعليم

ربط المنحى المعرفي بالحياة العملية

ر�سى علي عبد الر�سول ال�سو�ش

الفــئـــة: الّرابعة
•	المدر�شة التي فزت عنها: الجوفة الثانوية ال�شاملة للبنات

الجنوبية ال�شونة  عنها:  فزت  التي  •	المديرية 
الثاني الفوز:  •	مركز 

في التربية دبلوم  فيزياء/  بكالوريو�ص  العلمية:  •	ال�شهادة 
�شنوات  7 التدري�ص:  في  الخبرة  �شنوات  •	عدد 

ن�شاب الح�ش�ص: 14 ح�شة •	عدد 
الفيزياء اأدر�شها:  التي  المباحث  •	المبحث/ 

ال�شفوف التي اأدر�شها: العا�شر – الثاني الثانوي •	ال�شف/ 

جائزة المعلم المتميز
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اأ�شعـــى اإلى الرتقـــاء بم�شتوى الطالبات الأكاديمـــي والمهني وفق خطة 

التطويـــر التربـــوي، حيث اأجـــري اختبـــارات ت�شخي�شية فـــي بداية كل 

وحـــدة، واأتابـــع نتائجهـــن واأ�شتخـــدم التقويـــم الذاتـــي و�شجـــل الأداء 

والمالحظة، واأعد خطة عالجية للطالبات ال�شعيفات، واأخرى اإثرائية 

للمتفوقـــات بالتعـــاون مـــع الطلبـــة والمر�شـــدة والأهـــل، واأوزع ا�شتبانة 

الذكاءات المتعددة على الطالبات لمعرفة الذكاءات الموجودة لديهن، 

واأعـــد خطة واأن�شطة تالئم اأنماط الـــذكاء المتعددة، واأ�شجع الطالبات 

علـــى الم�شاركـــة فـــي الأنديـــة والحتفـــالت المدر�شيـــة والم�شرحيات 

والم�شابقـــات الثقافية والعلمية، وفي لعـــب الأدوار، واأ�شتخدم النماذج 

وال�شيـــف الزائـــر والأ�شلـــوب الق�ش�شـــي والتعلـــم باللعـــب كالكلمـــات 

المتقاطعة، واأهنئهن واأعزز مواهبهن بال�شكر والعالمات والجوائز.

اأ�شعى اأي�شـــًا اإلى تنمية مهارة التفكير بالزيـــارات الميدانية والعرو�ص 

ولعب الأدوار وا�شتخدام منهجية البحث العلمي.

ومـــن الق�ش�ص الموؤثرة فـــي حياتي تفوق اإحـــدى الطالبات في مبحث 

الفيزيـــاء وح�شولهـــا علـــى عالمـــة عاليـــة علـــى الرغم مـــن الظروف 

الجتماعية القاهرة، وت�شجيعها لدخـــول الجامعة وتفوقها العالي فيها 

حتى اأ�شبحت زميلة معي، واأنا اأعتز باإ�شرارها على هدفها على الرغم 

من ظروفها ال�شعبة.

اإّن اأهم النتائج التي حققتها مع طالباتي هي الحترام المتبادل والثقة 

والتعـــاون وال�شتفادة من خبراتهن فـــي العملية التربوية بعقد الندوات 

والمهارات.

ت�شجيع التفكير الناقد وحل الم�شكالت �شمن بيئة �شفية اآمنة محفزة على الإبداع 

والعمل بروح الفريق 

اأعـــد خطـــة واأن�شطـــة تالئـــم اأنمـــاط الـــذكاء 

المتعددة لدى الطلبة
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اأحلـــم بـــاأن اأكون قـــادرة على خلـــق بيئة من التميـــز والإبـــداع لتخريج 

اأفـــواج مـــن الطلبة المتميزيـــن علميـــًا واأخالقيًا، ولأجـــل ذلك و�شعت 

لنف�شـــي روؤية خا�شـــة وحددت ر�شالتي انطالقًا مـــن قيمي التي اأتم�شك 

بهـــا، باإخال�شي فـــي عملي الذي ينبع من رقابة ذاتيـــة من داخلي ومن 

�شعيـــي الدائم نحو التميز، وانطلقت نحو تحقيق اأهدافي التي خططت 

لهـــا بدقة، فاأنا متعلمة وباحثة عن كل جديـــد لأثري معلوماتي؛ لتطوير 

نف�شـــي مهنيـــا ولأرفـــع كفاياتي في التدري�ـــص، اأجتهد فـــي تنمية نف�شي 

بالمطالعـــة، وقد التحقت بالكادر العربي على نفقتي الخا�شة وح�شلت 

علـــى دبلـــوم تربية فـــي ICT، و�شاركـــت بـــدورات )التطويـــر التربوي( 

واأنهيـــت دورات الحا�شـــوب )iCDL - Intel(، و�شاركت بدورات متنوعة 

كزراعـــة الفطر وتركيب العطور وتجويد القـــراآن الكريم، وعملت بعمل 

دورة تدريبيـــة للمعلمات على اإ�شتراتيجيات التدري�ص الحديثة، ونظمت 

دورة خـــط و دورة ر�شم للطالبات، و�شاركت في ور�شات عمل للطالبات 

الحا�شالت علـــى المراكز الأولى في الم�شابقـــات الثقافية على الرغم 

من التحديـــات العديدة التي واجهتني، ومن اأهمها �شيق الوقت، لذلك 

اجتهـــدت وثابرت و�شبرت، والحمدهلل ح�شلـــت على لقب التميز الذي 

�شاأجعله حافـــزًا اإ�شافيا لي في البحث عّما هو جديد لالرتقاء باأدائي، 

وال�شتمرار بالعطاء ب�شكل متميز واأتمنى موا�شلة الدرا�شات العليا.

دورة للطالبات في تركيب العطور

اإخال�شـــي فـــي عملي ينبع من رقابـــة ذاتية من 

داخلي ومن �شعيي الدائم نحو التميز

ابت�سام �سعيد عبد العزيز خنفر

الفــئـــة: الّرابعة
•	المدر�شة التي فزت عنها: عين غزال الثانوية ال�شاملة للبنات

فزت عنها: الر�شيفة التي  •	المديرية 
الثالث الفوز:  •	مركز 

•	ال�شهـــادات والموؤهـــالت العلميـــة: بكالوريو�ص علوم حياتية/ دبلـــوم تكنولوجيا المعلومات 
والت�شالت في التربية

ون�شف �شنة   18  : بالتدري�ص  الخبرة  �شنوات  •	عدد 
16 �شاعة  : الح�ش�ص  ن�شاب  •	عدد 

حياتية  علوم  اأدر�شها:  التي  المباحث  •	المبحث/ 
التي اأدر�شها: الأول الثانوي - الثاني الثانوي العلمي ال�شفوف  •	ال�شف/ 

جائزة المعلم المتميز
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تعـــّد العالقات الإن�شانيـــة ركائز اأ�شا�شية لكل مجتمـــع منتج، فطالباتي 

اأ�شبحـــن اأكثـــر تعاونـــًا واحترامـــًا لآراء بع�شهـــن وتحمـــل الم�شوؤولية، 

وكنـــت دائمًا النمـــوذج القـــدوة الذي يدعـــم تلك الممار�شـــات، فكنت 

اأُنادي طالباتـــي باأحب الأ�شماء اإليهن، واأُح�شـــن ال�شتماع، واأبحث عن 

المواهـــب، واأقـــوم باإ�شراكهن فـــي الم�شابقات التـــي تنا�شب مواهبهن، 

واأعمـــل علـــى توجيههـــن لإك�شابهـــن مهـــارات جديدة من خـــالل نادي 

واحـــات الإبداع الذي قمت باإنجـــازه، ولتنمية التفكيـــر اأ�شتخدم اأ�شئلة 

مثيـــرة للتفكير)اأ�شئلـــة ت�شعيبيـــة( واأن�شطة تتحـــدى قدراتهن، واأطرح 

اأ�شئلـــة متنوعة مثيرة للتفكيـــر، واأ�شجعهن على طـــرح الأ�شئلة والبحث 

عن حلول، واأتبنـــى اإ�شتراتيجيات تدري�ص متنوعة )كالتعلم بالكت�شاف 

يوؤدي اإلى التنبوؤ( والتعلم بالم�شروع وا�شتخدام الحا�شوب والبرمجيات 

المختلفـــة وتبني الآراء والدفاع عنهـــا، وتنظيم مواقف �شفية ت�شتدعي 

مـــن الطالبـــات اإبداء وجهـــات نظرهـــن دون �شخرية ومواقـــف تتطلب 

المحـــاكاة، وو�شعهـــن اأمام م�شـــكالت ذات �شلة بالواقـــع والتفكير في 

حلها.

وللو�شول اإلى النتائج المر�شومـــة اأقوم بتوفير الأمن النف�شي للطالبات 

وتحريرهـــن من الخوف في الح�شـــة، وت�شميم مواقف تعليمية ت�شاعد 

علـــى ا�شتثـــارة ال�شلـــوك الإبداعي والك�شـــف عن الـــذكاءات المتعددة، 

وتنميـــة الخيـــال البتكاري بعمل مج�شمـــات وو�شائـــل تعليمية، وتحفيز 

الطالبـــات على )جمع عينات نباتية وحيوانية وحفظها وت�شريح كائنات 

حيـــة(، اأمـــا م�شروع ) نحـــو اأردن اأخ�شـــر( فاأنا اأعتز بـــه، وقد اأنجزته 

مـــع طالبـــات الأول الثانـــوي العلمي، وهو ن�شاط يهـــدف اإلى غر�ص حب 

الزراعـــة والهتمام بهـــا، وقد �شاعد هـــذا الم�شروع علـــى نقل خبرات 

الطالبـــات اإلـــى المدار�ـــص المجـــاورة والمجتمع، فتعلموا منـــه التعاون 

وال�شبر وحل م�شكالت عدة كالري وخدمة البيئة والوطن. 

حفل تكريم لت�شجيع الطالبات المتميزات والمتفوقات اأكاديميًا وثقافيًا

اإّن الو�شول اإلى النتائـــج المر�شومة يتم بتوفير 

الأمـــن النف�شـــي للطالبـــات وتحريرهـــن مـــن 

الخوف في الح�شة



82 | ر�سالة املعلم الـمجلد 50 العدد الرابع - ت�شرين الأول 2012

هذا اأنا

الحلـــم الـــذي اأ�شعى اإلى تحقيقه هـــو اإعداد جيل مـــن الطالبات مت�شلٍح 

بالقيم الأخالقية ومنتٍم لوطنه ومبدٍع باأفكاره ومبتكٍر للمعرفة ل متلقن 

لهـــا، وذلك بتهيئة البيئة المنا�شبة للمتعلم كي يبدع وينجز ويبتكر، مثل 

ت�شجيع الطالبات على تاأليف كتاب تعليمي، والم�شاركة في الم�شروعات 

المحليـــة والعالمية كم�شروع ربط المدار�ص عبـــر الإنترنت، اإ�شافة اإلى 

تنمية المهـــارات الال�شفيـــة كالم�شاركة في م�شابقـــات الإبداع الكتابي 

باللغـــة الإنجليزيـــة وال�شطرنـــج. واإيمانـــًا منـــي بالتعلـــم الم�شتمر مدى 

الحياة، فاإنني اأراجع اأدائي با�شتمرار، واأعد خطة تطويرية لتنمية ذاتي 

مهنيا واأكاديميا، فبعد ح�شولي على البكالوريو�ص في الأدب الإنجليزي، 

ح�شلـــت علـــى دبلـــوم التاأهيـــل التربـــوي، ثم علـــى �شهـــادة الماج�شتير 

فـــي اأ�شاليب تدري�ـــص اللغة الإنجليزيـــة، و�شاأعمل على اإكمـــال م�شواري 

التعليمـــي بالح�شـــول على �شهادة الدكتوراه باإذنـــه تعالى، واأواظب على 

ح�شور الدورات والور�شات التدريبية والموؤتمرات با�شتمرار، �شواء اأكان 

ح�شوري بتكليف من وزارة التربية اأم من تلقاء نف�شي لالرتقاء بالعملية 

التعليمية التعلمية، ومن تلك الدورات التطوير التربوي، وفرق الت�شميم 

الأردنية. اإنني اأحر�ص اأن اأنقل اأثر ما تعلمته اإلى الغرفة ال�شفية. 

واجهتنـــي �شعوبات وتحديات اأثنـــاء تطوير ذاتي، ولكن بتوفيق من اهلل 

قمـــت باإعداد خطة لتنظيم الوقت واإعطـــاء الأولويات، و�شاعدتني هذه 

الخطة على تنظيم وقتي والو�شول اإلى الأهداف المرجوة.

تطلعاتـــي الم�شتقبليـــة بعد ح�شولـــي على لقب التميـــز تتمثل بكثير من 

الأمـــور منها الم�شاركة في جوائز تميز، كوني اأ�شارك في برامج تربوية 

محليـــة وعالميـــة منها “ربـــط المدار�ص عبـــر الإنترنـــت” بالتعاون مع 

المركـــز البريطاني، وتطويـــر المناهج، و�شاأ�شتمر بالبحـــث عن اأفكار 

واأ�شاليـــب اإبداعيـــة لالرتقـــاء بالعمليـــة التعليمية في اأردننـــا الحبيب، 

ولأكون قدوة لزميالتي و طالباتي. 

اأنا و طالباتي في ور�شة الكتابة

المراجعـــة الم�شتمرة لـــالأداء والتعلم الم�شتمر 

مدى الحياة

اأروى حمد �سالمة الزرقان

الفــئـــة: الّرابعة
•	المدر�شة التي فزت عنها: عائ�شة بنت اأبي بكر الثانوية ال�شاملة للبنات                       

فزت عنها: عمان الخام�شة التي  •	المديرية 
الثالث الفوز:  •	مركز 

•	ال�شهـــادات والموؤهـــالت العلمية: بكالوريو�ص لغة اإنجليزيـــة/ دبلوم التاأهيل التربوي/ ماج�شتير 
اأ�شاليب لغة اإنجليزية 

�شنة  23 التدري�ص:  في  الخبرة  �شنوات  •	عدد 
ن�شاب الح�ش�ص: 21 ح�شة •	عدد 

الإنجليزية  اللغة  اأدر�شها:  التي  المباحث  •	المبحث/ 
•	ال�شف/ ال�شفوف التي اأدر�شها: الأول الثانوي – الثاني الثانوي بفروعه )العلمي، الأدبي، المعلوماتية( 

جائزة المعلم المتميز
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مـــن خالل مهنتـــي النبيلة، فاإنني اأ�شعى اإلى تحقيـــق اأهداف جمة منها 

تنميـــة الح�ص الديني والوطني للطالبـــة والإ�شهام في �شقل �شخ�شيتها 

بجوانبها كافـــة كت�شجيع الطالبـــة المبدعة بالر�شـــم، وتطوير مهارات 

التفكير العليا لديهـــا، وتحفيزها على الم�شاركة بالن�شاطات الال�شفية 

الإبداعية مثل ال�شطرنج.

من التحديـــات وال�شعوبات التي واجهتني في عملية التدري�ص اكتظاظ 

ال�شفوف، و�شعف التح�شيل العلمي، وقد تخطيت ذلك باإعداد خطط 

عالجيـــة مثل اإ�شراك مجموعـــة متنوعة القدرات في عمـــل اأن�شطة كل 

ح�شب قدرته �شمن العمل التعاونـــي، وا�شتخدام اإ�شتراتيجيات تدري�ص 

وتقويم متنوعة لتالئم جميع اأنمـــاط تفكير الطالبات مثل اإ�شتراتيجية 

.Show not tell

مـــن الم�شروعات التـــي اأفتخر باإنجازهـــا مع طالباتي م�شـــروع الكتابة 

والتاأليـــف ح�شب منهجية جامعة كولومبيا فـــي تاأليف الكتب التعليمية، 

بعـــد نقل اأثـــر ما تدربت عليه فـــي اأكاديمية الملكة رانيـــا للمعلمين اإلى 

الميـــدان، اإذ قام فريق من الأكاديمية بت�شوير فيديو لإحدى ح�ش�شي 

اأثنـــاء تدريبـــي لطالباتـــي وقد اأده�شهـــم اإتقانهن لهـــذه المهارة، حيث 

ت الطالبات كتبـــًا تعليمية ح�شب ميولهـــن وقدراتهن، وقد اطلعت  اأعـــدَّ

جاللـــة الملكـــة رانيـــا علـــى نماذج منهـــا؛ ما كان لـــه الأثـــر الطيب في 

نفو�شهن.

مـــن الم�شروعـــات التـــي اأفتخـــر باإنجازهـــا مع 

طالباتي م�شروع الكتابة والتاأليف

توظيف اإ�شتراتيجية العمل الجماعي في م�شروع الكتابة
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كان لمعلماتـــي الأثـــر الكبير في تفوقـــي وحبي للعلم الـــذي اأدى اإلى اأن 

اأ�شبـــح معلمة لها اأثرها في طالباتها وفي مـــن حولها، فقد كان التميز 

فـــي مجال عملي هدفـــًا �شعيت اإلى تحقيقه بو�شائـــل عديدة، وما اأجمل 

اأن اأرى اإحـــدى طالباتي، وقد كبـــرت وتخرجت من الجامعة وعملت في 

الميـــدان التربوي، ول تزال ت�شير اإلّي وتذكرنـــي بالخير، ولذا حر�شت 

علـــى اأن اأكـــون القدوة الح�شنـــة والمثل الأعلى لطالباتـــي، وعملت على 

توظيـــف الو�شائـــل التكنولوجيـــة الحديثـــة وقـــراءة الكتـــب المتنوعـــة، 

والم�شاركة في الم�شابقات والندوات، وتحدي ال�شعوبات التي واجهتني 

فـــي الميدان التربوي مثل قلة المـــوارد المتاحة في المدر�شة، والأعداد 

الكبيـــرة للطالبـــات فـــي ال�شف، ووجـــود عدد مـــن الطالبـــات اللواتي 

يجـــدن المدر�شة فر�شة للهروب من الم�شوؤوليـــات، ولي�ص �شرحا للعلم 

والمعرفـــة، ولكننـــي وجـــدت اأنه حتـــى بوجود مـــوارد ب�شيطـــة ن�شتطيع 

عمـــل الكثير عند ا�شتغاللهـــا بطريقة �شحيحـــة، واأن التعامل بحب مع 

الطالبات والتقرب منهـــن ودعمهن معنويا ومعرفيا، يزيد من اإقبالهن 

على الدرا�شة.

الآن، وبعـــد اأن حققـــت لقب التميـــز، �شاأحافظ عليه بالجـــد والمثابرة 

و�شاأعمـــل على ن�شـــر ثقافة التميز بيـــن الزميالت، واأتطلـــع اإلى اإكمال 

الدرا�شات العليا واإلى التميز في مجال اآخر من مجالت العلم.

كان لمعلماتـــي الأثـــر الكبير فـــي تفوقي وحبي 

للعلم والتعليم

ليلى محمد عايد العطوي

الفــئـــة: الّرابعة
•	المدر�شة التي فزت عنها: الن�شر الثانوية ال�شاملة للبنات

عنها: عمان الرابعة فزت  التي  •	المديرية 
الثالث الفوز:  •	مركز 

العلمية: بكالوريو�ص حا�شوب والموؤهالت  •	ال�شهادات 
�شنة  15 التدري�ص:  في  الخبرة  �شنوات  •	عدد 

�شاعة  17 الح�ش�ص:  ن�شاب  •	عدد 
الحا�شوب اأدر�شها:  التي  المباحث  •	المبحث/ 

جميعها( )الفروع  الثانوي  – الثاني  الثانوي  الأول  اأدر�شها:  التي  ال�شفوف  •	ال�شف/ 

م�شاركة وداعمة لالأن�شطة )الم�شاركة في المعر�ص البيئي الذي اأقيم في مدر�شة 

الن�شر لعام 2011(

جائزة المعلم المتميز
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 اإن التعامـــل بحب مع طالباتـــي واحتوائهن ومعاملتهن باحترام وتقدير 

اآرائهـــن واإنجازاتهن مهما �شغرت، وتقديـــم الدعم النف�شي والدرا�شي 

لهـــّن، اأدى اإلى زيـــادة ثقتهن باأنف�شهـــن، وزيادة تح�شيلهـــن الدرا�شي 

وقدرتهـــن علـــى البتكار والإبـــداع، وقـــد ا�شتثمرت مواهـــب الطالبات 

فـــي ابتـــكار و�شائل تعليمية بمـــواد ب�شيطة، وا�شتخدمتهـــا لدعم المادة 

التعليميـــة، وحر�شـــت علـــى ا�شتخدام الو�شائـــل التكنولوجيـــة، وعلَّمت 

الطالبات الطرق ال�شحيحة ل�شتخدامها.

 اإن ا�شتخدامي اإ�شتراتيجيات تدري�ص متنوعة اأ�شهم في تفاعل الطالبات 

بطريقـــة اإيجابية، وا�شتخـــدام الع�شف الذهني واتبـــاع اأ�شلوب الحوار 

والنقا�ـــص، �شاعـــد في اإثـــراء الح�ش�ص باأفـــكار رائعة مـــن الطالبات، 

وعّلمهـــن ح�شن ال�شتماع لالآخرين واأهميـــة تبادل الخبرات، واعتمدت 

اأ�شلوب ال�شتق�شاء والبحث العلمي في حل الأن�شطة وق�شايا البحث.

�شاركنـــا في العديد مـــن الم�شابقات مثل م�شابقـــة تدوير المخلفات مع 

الجمعية الأردنيـــة لحماية البيئة، وكانت تجارب رائعة اأ�شهمت بتوطيد 

العالقـــة مـــع طالباتي، وكنا مثال يحتـــذى به في المدر�شـــة. ولن اأن�شى 

اإحـــدى الطالبات التـــي كانت مثال لالإهمال، وكانـــت تتحدى المعلمات 

بم�شاغباتهـــا وتاأخيرها المتكـــرر، ول اأنكر اأنهـــا اأزعجتني في البداية، 

ولكنـــي احتويتها وقابلـــت اإ�شاءتها بالإح�شان، وعاملتهـــا معاملة طيبة، 

واأثنيت عليها عند القيام باأي عمل اإيجابي حتى لو كان ب�شيطا، فبداأت 

تتغيـــر، وتقربـــت اإليها، فاعتذرت عـــن �شلوكاتها الخاطئـــة، وكم كانت 

�شعادتي كبيرة عندما تفوقت في درا�شتها.

تكريم الجمعية الأردنية لحماية البيئة للم�شاركة في م�شابقة )دّورها وا�شتفد منها( 

لـــن اأن�شى اإحـــدى الطالبـــات التي كانـــت مثال 

لالإهمـــال، وبالرعايـــة والهتمـــام تفوقـــت في 

درا�شتها
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حلمـــي يتمثـــل ببيئـــة تربوية تحفز هـــذا الجيل علـــى الإبـــداع والعطاء 

والمبادرة والنهو�ص بالأمة؛ ليكون الأنموذج الأف�شل عربيًا وعالميًا.

�شعيت جاهدة ول زلت اأ�شعى اإلى اإعداد الجيل البّناء القادر على مواكبة 

ع�شره والموؤمن باهلل والمنتمي لوطنه، وذلك بتوفير الإمكانات المنا�شبة 

للطلبـــة، والتـــي تدعـــم تعلمهـــم وتفكيرهم وتنّمـــي طاقاتهـــم الخاّلقة، 

وتح�شن م�شتوى تفكيرهم ب�شتى الطرق والو�شائل على اإنجازاتهم.

 وكنـــت ول زلـــت اأ�شعى اإلى تطويـــر ذاتي بمراجعة اأعمالـــي واإنجازاتي 

جميعهـــا، والعمل علـــى تح�شينها وتطويرها، وذلك مـــن خالل التغذية 

الراجعـــة التي اأح�شل عليها با�شتمرار. ولتطوير ذاتي �شاركت بح�شور 

العديـــد من الـــدورات وور�ص العمل مثـــل )دورة تف�شيـــر وحفظ القراآن 

الكريـــم، والروبـــوت التعليمـــي، وال�شالمـــة المهنيـــة، ون�شـــر المحتوى 

التعليمـــي(، وكذلك �شاركـــت بم�شابقات مختلفـــة، واأتوا�شل با�شتمرار 

مـــع اأ�شاتذتي بالجامعة للح�شول علـــى كل ما هو جديد في تخ�ش�شي. 

وقـــد واجهت بع�شًا من ال�شعوبات، كعـــدم توافر دليل المعلم للمبحث، 

فواجهـــت هذه العقبة عن طريق اللجوء اإلى ال�شخ�ص الخبير للح�شول 

على معلومات اإ�شافية، والبحـــث والتق�شي با�شتخدام مكتبة المدر�شة 

و�شبكة الإنترنت. 

تطلعاتـــي الم�شتقبلية تتمثل باإكمال درا�شتـــي العليا، واللتحاق بالمزيد 

من الدورات، والتوا�شل مـــع المعلمين والمجتمع المحلي لتدريبهم من 

خـــالل الور�ص التدريبية على اإعداد الق�ش�ـــص، واإنتاج الدمى واأن�شطة 

التفكير وور�شات في اأهمية تنظيم الوقت واإدارته.

م�شاركة الطالبات في تدريب مربيات دور الح�شانة في �شنع الدمى

مازلت اأ�شعى اإلى تطوير ذاتي بمراجعة اأعمالي 

واإنجازاتـــي جميعهـــا والعمـــل علـــى تح�شينهـــا 

وتطويرها

خولة عبد الحافظ يو�سف يون�ش

الفئة: الخام�سة
•	المدر�شة التي فزت عنها: عين جالوت الثانوية ال�شاملة للبنات

الأولى عمان  عنها:  فزت  التي  •	المديرية 
الأول  : الفوز  •	مركز 

الطفل تربية  بكالوريو�ص  العلمية:  والموؤهالت  •	ال�شهادات 
8�شنوات التدري�ص:  في  الخبرة  �شنوات  •	عدد 

�شاعة  18 الح�ش�ص:  ن�شاب  •	عدد 
•	المبحث/ المباحث التي اأدر�شها: تربية الطفل )العملي والنظري، والإدارة وال�شالمة المهنية، 

والر�شم والت�شميم( 

تربية الطفل الثانوي  الأول  اأدر�شها:  التي  ال�شفوف  •	ال�شف/ 

جائزة المعلم المتميز
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ب�سماتي مع المجتمع المحلي 

التوا�شـــل مـــع المجتمع المحلي من الأمور المهمـــة التي �شاعدتني على 

الو�شـــول اإلى التميـــز، وذلك بالتوا�شل مع اأوليـــاء الأمور با�شتمرار من 

خـــالل الهاتف والبريـــد الإلكترونـــي والفي�ص بوك لمناق�شـــة م�شكالت 

الطالبـــات الدرا�شيـــة وال�شلوكيـــة لعالجهـــا، ولتزويدهم بطـــرق مثلى 

فـــي الدرا�شة، وكذلك ا�شت�شافـــة اأولياء الأمـــور بالتن�شيق معهم لدعم 

عمليـــة التعليـــم، وذلك باإعطاء مهـــارة عملية للطالبـــات كاإعداد وجبة 

غـــذاء تكميلـــي للطفل الر�شيـــع، وتدريب بع�ص الأمهـــات على ت�شميم 

بع�ـــص اأن�شطة التفكير كاألعـــاب puzzle لالأطفال وعمل الدمى، وذلك 

با�شتخـــدام مبداأ تدوير النفايـــات ال�شلبة، وا�شطحـــاب مجموعة من 

الطالبـــات لزيارة دور الح�شانـــة لتدريب المربيات على اإعداد ق�ش�ص 

لمرحلـــة الطفولـــة المبكـــرة، وقدمـــت العـــون والم�شاعـــدة للطالبـــات 

الفقيـــرات فـــي المدر�شـــة بتخ�شي�ـــص كفالـــة �شهريـــة لعائلـــة اإحـــدى 

الطالبات، واأ�شهمت في الح�شول على الدعم المادي من اأولياء الأمور 

ومـــن المجتمـــع المحلي لدعم ح�شانـــة المدر�شة بالألعـــاب والق�ش�ص 

والو�شائـــل التعليمية، و�شاركت اأنا وطالباتي فـــي �شيانة وطالء جدران 

اأحد المراكز الخيرية، وقمت بتدريب مجموعة من الأمهات والطالبات 

علـــى اإعـــداد ا�شتبانـــات عـــدة حـــول   ) العقـــاب، وال�شمنـــة، والتفكك 

الأ�شـــري( وتحليـــل النتائج وال�شتفادة منها، واأر�شـــل في نهاية كل عام 

درا�شي بطاقة لالأهل لتقييم اأدائي في عملية تدري�ص الطالبات والتعامل 

معهـــن؛ للح�شول على التغذيـــة الراجعة، واأدعـــم دور الم�شنين واأقدم 

العـــون المادي والمعنـــوي لهم، وقمت بتاأليف ق�شـــة لالأطفال ووزعتها 

علـــى بع�ص دور الح�شانـــة لتعميم الفائدة، وتخطيـــت م�شكلة التوا�شل 

مـــع المجتمع المحلي بالنت�شاب للعديد مـــن الجمعيات الخيرية، وبناء 

عالقـــة قوية مع بع�ص الأفـــراد للح�شول على الدعم المـــادي؛ لتقديم 

العون للمحتاجين.

م�شاركتي مع طالباتي في زيارة دار الم�شنين لتقديم العون والم�شاعدة

قمـــت بتاأليف ق�شـــة لالأطفـــال ووزعتهـــا على 

بع�ص دور الح�شانة لتعميم الفائدة



88 | ر�سالة املعلم الـمجلد 50 العدد الرابع - ت�شرين الأول 2012

اأنا وطلبتي

منذ اأن بداأت بممار�شة مهنة التعليم وهاج�شي الأهم هو بناء عالقة مودة 

واحترام متبادل مع طلبتي وتعزيز ثقافة الحوار لكت�شاب ثقتهم وا�شتثارة 

دافعيتهــــم للتعلم، حيث اعتدت التفــــاق معهم خالل جل�شات الحوار على 

اأخالقيــــات التعامل �شواء على ال�شعيــــد الإن�شاني اأو على �شعيد المواقف 

ال�شفيــــة، الأمــــر الذي يتــــرك اأثرا كبيرا فــــي نفو�شهم كونهــــم م�شاركين 

فاعلين فــــي تحديد الأخالقيات الإيجابيــــة وم�شوؤولين تجاه اللتزام بها، 

وفــــي تحديد الأخالقيات ال�شلبية وتجنبها، كمــــا اأن تبادل الزيارات بيني 

وبينهم في المنا�شبات كان له الأثر الكبير في تعزيز تلك العالقات. 

لتعزيز ثقافة التميز والإبداع وتنمية مهارات التفكير، وحل الم�شكالت لدى 

طلبتي، واإ�شعارهم باأنهم م�شوؤولون عن تعلمهم؛ فاإنني اأعمل على تهيئة بيئة 

تعليمية متنوعة وممتعة من خــــالل �شياغة اأ�شئلة �شاملة وموجهة مع ربطها 

باأمثلــــة عمليــــة من البيئــــة لتب�شيط المفاهيــــم، وت�شميم محطــــات تدريبية 

مميزة لمحــــاكاة الأعطال العملية في الأجهــــزة الإلكترونية، واإ�شراكهم في 

عمليــــة التقويم من خــــالل تو�شيح اإجراءات التقويــــم والمهام قبل التنفيذ، 

ولالأن�شطــــة الال�شفيــــة دور كبيــــر في تنميــــة مهاراتهم العمليــــة، اإذ اعتدت 

معهــــم على ا�شتغالل اأيام ال�شبت لعقد ور�ص العمل لتدريبهم على ا�شتخدام 

البرمجيــــات الحا�شوبية العديدة كبرمجيات محــــاكاة الدوائر الإلكترونية، 

وت�شميــــم اللوحــــات المطبوعــــة، ومن اأهــــم الم�شروعات التــــي اأنجزتها مع 

طلبتي ت�شميم جهاز ا�شتقبال تلفازي محو�شب لمحاكاة الأعطال التدريبية 

العمليــــة لمراحل الأجهــــزة التلفازية المنزلية جميعهــــا ومعاينة ظواهرها، 

وتزويده باآلية تقويم محو�شبة لتمكين الطلبة من تقويم اأنف�شهم. 

ومـــن المواقف التي ل تن�شى تعر�ص اأحد طلبتـــي المتميزين اإلى م�شكلة 

داخل المدر�شة، وقررت الإدارة اآنذاك نقله نقال تاأديبيا وهو على اأبواب 

المتحانات النهائية، ولمعرفتي بقدرات هذا الطالب المتميزة و�شلوكه 

الح�شـــن، فقد بذلـــت جهدا كبيرا مع اإدارة المدر�شـــة لإثنائهم عن هذا 

القـــرار كونـــه �شيوؤثر ب�شـــكل مبا�شر فـــي م�شتقبله، وبالفعـــل وفقني اهلل 

لذلـــك، وفي نهاية العام ح�شل على المركز الأول في المدر�شة، وها هو 

الآن بعد اأن اأنهى درا�شة الهند�شة، يعمل في اإحدى ال�شركات الكبرى. 

الطلبة اأثناء تنفيذهم اأحد التمارين با�شتخدام الجهاز التلفازي المحو�شب

اأعمل على تهيئة بيئة تعليمية متنوعة وممتعة

م�سطفى �سالح م�سطفى من�سور

الفئة: الخام�سة
•	المدر�شة التي فزت عنها:و�شفي التل الثانوية ال�شاملة للبنين

الأولى اإربد  عنها:  فزت  التي  •	المديرية 
الثاني  الفوز:  •	مركز 

راديو وتلفزيون دبلوم  العلمية:  والموؤهالت  •	ال�شهادات 
�شنة  16 التدري�ص:  في  الخبرة  �شنوات  •	عدد 

ح�شة  28 الح�ش�ص:  ن�شاب  •	عدد 
التدريب العملي لتخ�ش�ص الراديو والتلفزيون مادة  اأدر�شها:  التي  المباحث  •	المبحث/ 
الثانوي - الثاني الثانوي/ فرع راديو وتلفزيون الأول  اأدر�شها:  التي  ال�شفوف  •	ال�شف/ 

جائزة المعلم المتميز



 ر�سالة املعلم الـمجلد 50 العدد الرابع - ت�شرين الأول 2012  | 89

ب�سماتي مع مدر�ستي

اإن العمـــل الجماعـــي والعمـــل بـــروح الفريق مـــن اأهم عوامـــل النجاح، 

وهـــذا جعلنـــي اأكت�شب ثقة زمالئـــي واإدارة المدر�شة فـــي قيادة العديد 

من اللجـــان المدر�شية ل�شنوات عديدة كقيادة لجنـــة القبول ل�شتقبال 

الطلبة وتعريفهم بالتخ�ش�شات المهنية في المدر�شة، وتنظيم برنامج 

لزيـــارة الم�شاغـــل، وتنظيم لقاءات مـــع المر�شد لتعريفهـــم بحقوقهم 

وواجباتهم، وبتعليمات الن�شباط المدر�شي، وقيادة اللجنة الجتماعية 

في المدر�شة لتنظيم الرحالت والحتفالت ال�شنوية، وتبادل الزيارات 

فـــي المنا�شبات الجتماعية لتعزيز اأوا�شـــر المحبة بين الزمالء. ومن 

اأهم اإنجازاتـــي تطوير مهاراتي في ا�شتخدام اإحدى برمجيات ت�شميم 

اللوحـــات المطبوعة ور�شمهـــا بالممار�شة العمليـــة، ومرا�شلة ال�شركات 

المتخ�ش�شـــة، اإذ اإن كلفـــة التـــدرب علـــى تلـــك البرمجية فـــي ال�شوق 

المحلي عالية ن�شبيا، وهذه البرمجية على قدر كبير من الأهمية لتفعيل 

اأجهزة اإنتـــاج اللوحات المطبوعة المتوافرة فـــي الم�شاغل ل�شتثمارها 

فـــي تدريـــب الطلبة وبنـــاء النماذج التدريبيـــة. لقد نقلـــت خبرتي اإلى 

زمالئي في التخ�ش�ص في اأنحاء المملكة جميعها.   

ور�شة تدريبية ل�شتخدام تكنولوجيا المعلومات في ت�شميم واإنتاج الو�شائل التدريبية

اإن العمـــل الجماعـــي والعمل بـــروح الفريق من 

اأهـــم عوامل النجاح، وهـــذا جعلني اأكت�شب ثقة 

زمالئي واإدارة المدر�شة
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هذا اأنا

 العلمـــاء ورثـــة الأنبيـــاء، والمعلمون حملـــة هذه الر�شالة، لـــو اأدرك كل 

منـــا هذه الحقيقة، فكيف �شتكـــون مدار�شنا وطلبتنا؟. ول�شعوري بعظم 

الم�شوؤولية على المعلم ولعتزازي باأنني اأ�شهم في بناء العقول، وت�شكيل 

ال�شخ�شيـــات – وهي اأ�شعب مهنـــة على الإطالق – فاإنني اأ�شعى دائما 

لالنتفـــاع بكل ما هـــو جديد في مجـــال تخ�ش�شي، وفي فـــن التدري�ص 

ومهاراتـــه، واأحر�ـــص على تنمية التفكير العلمـــي وتدريب طالباتي على 

حـــل الم�شـــكالت، والبحث عـــن الحلـــول المنا�شبـــة، لأن التدريب على 

المهـــارة اأف�شل من تقديم الحلول مبا�شرة، وبهذا اأطور التعلم والقدرة 

على اإ�شدارالأحكام، والتقييم الذاتي لديهن. 

 األتـــزم بالأنظمة وقواعد ال�شلوك التي األزم طالباتي بها، واأحر�ص على 

التعامل بعدالة مع الجميـــع لي�شعرن بالأمن النف�شي والثقة في عالقتي 

م�شاركة طالباتي في كل ن�شاط يقمن بهمعهن.

األتـــزم بالأنظمـــة وقواعـــد ال�شلوك التـــي األزم 

طالباتي بها

ختام اإبراهيم بركات الخر�سة 

الفئة: الخام�سة
•	المدر�شة التي فزت عنها: الجعفرية الثانوية المهنية ال�شاملة للبنات 

فزت عنها: المزار الجنوبي  التي  •	المديرية 
الثالث الفوز:  •	مركز 

والموؤهالت العلمية: بكالوريو�ص حا�شوب  •	ال�شهادات 
�شنوات  9 الخبرة:  •	�شنوات 

الح�ش�ص: 15 �شاعة  ن�شاب  •	عدد 
الحا�شوب اأدر�شها:  التي  المباحث  •	المبحث/ 

التـــي اأدر�شها: الأول الثانـــوي – الثاني الثانوي فـــروع )التعليم ال�شحي،  •	ال�شـــف/ ال�شفـــوف 
وتربية الطفل، واإنتاج المالب�ص، والتجميل(

جائزة المعلم المتميز
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اأنا وطلبتي

 اأغر�ص في طلبتي الأخالق الحميدة وحب العلم ببناء ج�شور الثقة بيني 

وبينهـــن، فاأ�شتمع اإليهن واأحترم م�شاعرهن واأقدر جهودهن واأر�شدهن 

اإلـــى الطريق ال�شحيـــح، واأتفهـــم م�شاكلهـــن، واأتوا�شل معهـــن واأعزز 

اإنجازاتهن مهما كانت �شغيرة، واأعينهن على بناء �شخ�شياتهن باإتاحة 

الفر�شـــة لهـــن لتقويم اأدائهن وت�شحيـــح م�شارهن باأنف�شهـــن، واأكتفي 

بـــدور الموجه بتقديـــم التغذية الراجعة الم�شتمـــرة، واأكلف المتميزات 

بم�شروعـــات واأعمال تنا�شـــب م�شتوياتهن وتطـــور مهاراتهن بم�شاعدة 

بع�شهن للح�شول على الرخ�شة الدولية لقيادة الحا�شوب. 

وعلـــى الرغـــم مـــن المعوقات التـــي تواجهنا اأحيانـــًا كزيـــادة الأعداد، 

وتفـــاوت الم�شتويات، وعدم توافر الأجهزة، وعـــدم امتالك الطلبة لها 

فـــي المنزل، اإل اأنني بت�شكيـــل المجموعات غير المتجان�شة اأ�شتطيع اأن 

اأتغلب على هذه الم�شكالت اإلى حد ما، فيتحقق تعلم الأقران والتوا�شل 

الجتماعي بينهن، وينمو الح�ص بالم�شوؤولية عن تعلم بع�شهن.

اأوجـــه طلبتـــي اإلى اأهمية ال�شتخـــدام الآمن للتكنولوجيـــا بغر�ص القيم 

والأخـــالق لديهن، ومراقبتهن ب�شـــكل م�شتمر اأثناء وجـــودي معهم في 

الغرفـــة ال�شفية وعلـــى المواقع الإلكترونية التـــي نتوا�شل من خاللها، 

وقـــد عملنا معًا لإنجاز م�شـــروع متميز على م�شتـــوى المديرية “م�شغل 

تدريبـــي ل�شيانـــة اأجهـــزة الحا�شوب”، فجمعنـــا الأجهـــزة التالفة من 

المدر�شة ومحالت البيع وال�شيانة في المنطقة، لتفعيل المنهاج ودعم 

المجتمع المحلي في �شيانة الأجهزة الخا�شة، واأفتخر بطالبتي عندما 

تحدد لـــي الجزء المادي والعطـــل والخلل الذي اأ�شـــاب الجهاز وتقدم 

الحـــل لي وتعمل على اإ�شالحه، اأ�شعد بهن دائما، واأتمنى لهن م�شتقباًل 

اأف�شل.

 اأعينهن على بناء �شخ�شياتهن باإتاحة الفر�شة 

م�شارهـــن  وت�شحيـــح  اأدائهـــن  لتقويـــم  لهـــن 

باأنف�شهن

اأفهم” �شوف  �شاركني  اأتذكر،  لعلي  اأرني  اأن�شى،  �شوف  لي:  “قل 
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المدير المتميز دروي�ش غنيم

مديرية عمان الأولى

   قـــد ل اأكـــون دقيقـــًا اإن قلت: اإن يـــوم الزيارة الميدانية كان يومـــًا عاديا، بل كان يومًا تاريخيـــًا ومميزًا. فقد 

عقـــدت اجتماعًا للمعلمين قبلـــه بيوم، واأخبرتهم اأنه كغيره من الأيام، على الرغم مـــن اأنني كنت م�شدودًا واأخ�شى 

المفاجاآت.

ح�شـــر المعلمـــون باكرًا، واأيقنت اأن ثانوية �شـــالح الدين في عر�ص وطني، ومديرها تبرزه جهـــود بذلها مع اإخوانه 

ب�شمـــت. و�شـــل المقيمون ووجوه من حولي تقول: وفقك اهلل، وقد وقفت اإكبارًا للجميع. �شافحت المقيمين ورحبت 

بهم، ووجدت اأن نظراتهم تملوؤها الخبرة والدراية والكفاءة.

 لقـــد كتبـــت في معاييري مـــا هو موجود حاليًا، ولي�ـــص ما �شيكـــون، اإذ اإن دوري ينح�شر بالإخـــراج ولي�ص بالإعداد 

والتجهيـــز، وهذا مـــا رفع من م�شتوى جاهزية مدر�شتي في ذلك اليوم. وقد �شاألنـــي المقيمون عن روؤيتي ور�شالتي، 

وهذا اأ�شعدني كثيرا، لأنهما من �شمات القائد الذي اأ�شعى للتمثل به.

 وممـــا �شعـــدت به اأي�شـــا م�شاركة طالٍب في الإذاعـــة المدر�شية ال�شباحيـــة؛ اإذ انخف�ص �شوته حيـــاًء وحرجًا كونه 

ي�شارك لأول مرة في الإذاعة المدر�شية، فذهبت اإليه ووقفت بجانبه داعمًا.

لقد جعل المقيمون الأمور رائعة، اإذ �شادت المهنية العالية في ذلك اليوم، وقد ميزته الحرفية والنزاهة وال�شفافية 

وح�شن الأداء المغلف بالخلق والأدب وح�شن المعاملة.
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المديرة المتميزة نهلة ب�ساب�سة

مديرية الرمثا

   من اأبرز الأمور التي حدثت في يوم الزيارة الميدانية، والتي �شعدت بها هي وجود اأ�شخا�ص لم اأتوقع قدومهم 

من المجتمع المحلي لتقديم ال�شهادة لي في اأمر لم اأتذكر كتابته عند تقدمي للجائزة. وكان ل�شهادتهم – براأيي - 

وقع واأثر كبير في اإبراز تميزي ول �شّيما �شمن اإطار المجتمع المحلي. وقد �شعدت كثيرا عندما طرح اأحد المقيمين 

فـــي اللجنة �شوؤاًل حـــول اأبرز اإنجازات الطالبات التي تفتخـــر بها المدر�شة، اإذ اأ�شهبت بالإجابـــة عن هذا ال�شوؤال، 

وذكـــرت هذه الإنجازات بدءًا بم�شتـــوى تح�شيل الطالبات الدرا�شي )في الثانوية العامة على وجه الخ�شو�ص( اإلى 

الن�شاطـــات، وفـــوز اإحدى طالبات المدر�شـــة بجائزة اإنتل على م�شتـــوى العالم، وانتهاًء بالم�شروعـــات التي اأبدعت 

الطالبات في اإنجازها.

تـــم خالل الزيـــارة التعرف اإلـــى مرافق المدر�شـــة وم�شاهدة، بع�ـــص الفعاليـــات والح�ش�ص العمليـــة والتطبيقية، 

والتعـــرف اإلـــى اإجراءات العمل فـــي المدر�شة، وم�شاهدة ال�شجـــالت والملفات، وقد اأبدى الفريـــق اإعجابه ال�شديد 

بتنظيم الملفات وال�شجالت بطريقة جذابة وب�شيطة وموثقة.

وهناك اأمر غفلت عنه اأثناء اللقاء، وفي اعتقادي اأنه كان في غاية الأهمية، وهو عمل دليل اإجرائي لتوثيق العمليات 

الرئي�شة في المدر�شة، لتحديد موؤ�شرات الأداء التي تبين توظيف تلك العمليات لتحقيق اأهداف المدر�شة. 

كان يومـــا مميـــزا وكاأن الجميـــع يعمل في خلية نحل، فالكل يعمل بيد واحدة من اأجـــل تحقيق هدف واحد، والجميع 

يعمـــل بروح الفريـــق المتكامل والمتعاون. لقد تمنيت اأن يطول الزمن ليتاح لهـــذا الفريق التعبير عن ذاته، واإظهار 

اإبداعاته واإنجازاته ونجاحاته، ولكن لالأ�شف كان الوقت محدوًدا. 

   قد ي�شكل الزمن عائقًا اأحيانا، اإذ ل يمكن م�شاهدة كل �شي بدقة، والتعرف اإلى مجالت الإبداع والتميز والنجاح 

كلهـــا، والنجـــاح ل يكون بمعناه الحقيقـــي اإل بم�شاركة كل ع�شو فـــي المدر�شة من طالبات ومعلمـــات واأولياء اأمور، 

وم�شاركة المجتمع المحلي باأكمله.
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المعلمة المتميزة ماندي الطراونه

مديرية الق�سر

   لقـــد �شادف يـــوم الزيارة الميدانية تاريـــخ 2011/10/6، كان يومًا رائعًا بم�شاعـــدة الطالبات والزميالت، 

وبالرتياح النف�شي والبت�شامة من المقيمين الكرام.

بـــداأت مرحلـــة ال�شتعداد للزيارة الميدانيـــة والنطالق لترتيـــب الأوراق والمعايير؛ ولإعداد الغرفـــة ال�شفية لهذا 

الغر�ـــص، لم تتواَن اأي طالبة عن الم�شاعدة �شواء في تجهيز الغرفة، اأو ترتيب الطاولت، فمنهن من كتبت عبارات 

تقديـــر للمعلـــم والعلـــم، وما اأ�شعدني اأن بع�ـــص الطالبات ح�شرن اإلـــى المدر�شة باكرا يوم الزيـــارة لأ�شمع الأغاني 

الوطنية ت�شدح في مدر�شتي والقرية؛ ا�شتعدادا ل�شتقبال ال�شيوف الكرام. 

و�شـــل المقّيمون الكـــرام اإلى المدر�شة ب�شالم تعلـــو وجوههم ابت�شامة م�شرقة، وعندها قلـــت في نف�شي )الحمدهلل 

وجوههم مريحة( بداأت فعاليات اليوم، ولم تتواَن الزميالت عن العمل، فمنهن من قامت بواجب المناوبة، ومنهن 

مـــن رحبت بال�شيـــوف واأخرى رّتبت ال�شيافة، وقد اأ�شعدني في اليوم التالي للزيـــارة باأن اإحدى زميالتي قالت لي: 

�شعرت اأم�ص اأنني كنت في عر�ص وطني.

بـــداأ المقّيمـــون بعد ح�شور الطابـــور ال�شباحي بطرح الأ�شئلة علـــي، وح�شور الموقف ال�شفـــي، وال�شتماع ل�شهادة 

الزميالت والمجتمع المحلي، واأثناء �شوؤال اإحدى زميالتي عن المعلمة ماندي لحظت اأن نبرة �شوتها قد اختلفت، 

�شاألتها في اليوم التالي ما بك ؟فقالت: �شعرت بالرغبة بالبكاء واأنا اأتحدث عنك.

هلل الحمد وال�شكر، فقد كانت الترتيبات رائعة، لم اأ�شعر للحظة باأن هنالك اأمرًا قد غفلت عنه، لدرجة اأنني و�شعت 

دفتـــرا لـــي واأنا في مرحلة الرو�شة )�شـــف الب�شتان( بخط يدي على اإحدى الطاولت، عندمـــا �شاألني المقيمون ما 

هذا؟ قلت اإنها اأوراقي واأنا في �شف الب�شتان، فتفاجاأ المقيمون، و�شحك الجميع.

انتهى اليوم تقريبا ال�شاعة الثالثة والن�شف، كان يوما مرهقا، ولكنه من اأجمل الأيام وما زال �شريط ذكرياته يدور 

في ذهني اإلى اليوم والغد، وبعد غد.

)وما المرء اإل جده واجتهاده ولي�ص �شوى هذين للمرء اأعوانا(
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المعلمة المتميزة مروه قطناني

مديرية الزرقاء الأولى

   فـــي ذاك اليـــوم الجميل الذي ح�شـــر فيه المقّيمون الثالثـــة �شعدت براأي زميالتي المعلمـــات وراأي المجتمع 

المحلـــي، وتوافد الطلبـــة للحديث عني. لقد �شررت براأي الم�شرفين وراأي المديـــرات اللواتي عملت معهن بالتطوير 

واإعـــداد الأن�شطة، واأعجبتني مناق�شة المقيمين للمعايير المختلفة فقد �شاألني اأحد المقيمين عن دوري بدار الأيتام 

ودار الم�شنيـــن، وقـــد �شررت كثيرا بالإجابة عـــن هذا ال�شوؤال؛ لأن فيه خدمة لمن هم بحاجـــة اإلى معلمين متميزين 

بعطفهـــم واإح�شا�شهم بالآخرين. وقد ح�شر م�شوؤولون مـــن دار الأيتام والم�شنين، وتحدثوا عن اإنجازاتي معهم وعن 

�شرورهم بالهتمام بهم.

كـــم هـــو جميل اأن تعر�ص اإنجازاتك لأعوام طويلة اأمام مقّيمين رائعين ي�شاعدونك على العتزاز بنف�شك؛ بما يعزز 

اإنجازاتك.
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المديرة المتميزة مها جرادات

مديرية الق�سر

   اأ�شعدني جدا اأثناء ا�شتماع المقيمين ل�شهادة زمالئي التربويين ومنهم زميلتي التي جاءت من جر�ص لالإدلء 

ب�شهادتهـــا تاركة ابنهـــا المري�ص في الم�شت�شفى؛ فاأيقنـــت اأن الزمالة الحقيقية والأخـــَوة الرائعة ما زالت موجودة 

والحمد هلل.

    

 ر�سالة املعلم الـمجلد 50 العدد الرابع - ت�شرين الأول 2012  | 97



98 | ر�سالة املعلم الـمجلد 50 العدد الرابع - ت�شرين الأول 2012

s� U¹UC�
ÍuÐd²�« Ê«bO*«



 ر�سالة املعلم الـمجلد 50 العدد الرابع - ت�شرين الأول 2012  | 99

مـــن خـــالل المتابعة اليومية للطالبـــات وم�شكالتهن تمت مالحظة التكرار في حـــالت العتداء من قبل بع�ص الطالبات علـــى زميالتهن في فترات 

مختلفة خالل اليوم الدرا�شي.

تم التفاق بالتعاون مع المر�شدة التربوية ومربيات ال�شفوف على الآلية المنا�شبة للبحث في اأ�شباب الم�شكلة، وتمثلت في قيام المر�شدة بدرا�شة الحالت 

المحددة للطالبات اللواتي يت�شمن بال�شخ�شية العدوانية؛ للوقوف على الأ�شباب الأ�شرية، والمدر�شية، والنف�شية، والجتماعية، والبيئية للظاهرة.

تـــم تنفيـــذ بحث اإجرائـــي عن ظاهرة العنف الأ�شري با�شتبانة طبقت علـــى طالبات المدر�شة جميعهن ت�شمنت فقـــرات تقي�ص مدى ممار�شة اأ�شكال 

العنف على الطالبة في البيت، وقد تم تحليل ال�شتبانة، ودرا�شة النتائج، واقتراح التو�شيات والحلول التي ت�شمنت تنمية وتطوير الوعي التربوي على 

م�شتوى الأ�شرة، وذلك بح�شور الجتماعات والندوات والدورات التثقيفية المختلفة، وم�شاهدة البرامج الموجهة عن طريق و�شائل الإعالم، وزيارة 

اأولياء الأمور للمدر�شة بين فترة واأخرى لالطالع على �شلوكات بناتهن، والتن�شيق مع الإدارة والمر�شدة التربوية في كيفية العمل الم�شترك لمعالجة 

ال�شلـــوك العدوانـــي لبناتهن، وتم تفعيل �شجالت خا�شة لر�شد المخالفـــات ال�شلوكية للطالبات من قبل مربيات ال�شفوف ومتابعتها ب�شكل دوري من 

قبل المر�شدة بالتعاون مع اأولياء الأمور، وتم تعزيز الطالبات اللواتي يظهرن ا�شتجابة للبرامج العالجية ل�شلوكاتهن ب�شكل دوري.

وقـــد كان لتطبيق الإجـــراءات ال�شابقة النتائج الآتية: تراجع حالت العنف والإ�شاءة بين الطالبات ب�شكل ملحوظ، وذلك بالرجوع اإلى نتائج ا�شتبانة 

الم�شـــح ال�شهـــري لر�شد حـــالت الإ�شاءة بين الطالبات، وقد اأبدى اأوليـــاء الأمور ا�شتجابة قوية لالإجراءات بالتعاون مـــع المدر�شة، والتوا�شل دوريا 

لحل اأي م�شكلة �شلوكية، والتوجه الكبير والملحوظ من قبل الطالبات اإلى الأن�شطة المدر�شية المختلفة، والتح�شن في م�شتوى الطالبات التح�شيلي.

وقد واجهتنا في البداية �شعوبة في تقبل الطالبات واأولياء الأمور لالإجراءات التي تم تطبيقها، اإذ كانت ال�شتجابة محدودة، اإل اأنه وبالتوعية بفوائد 

البرنامج العالجي المتبع والنتائج المرجوة منه، قد تم تجاوز هذه ال�شعوبة.

المديرة المتميزة منى المرافي

مديرية ب�سيرا

العنف
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فـــي ظـــل الأعداد الكبيرة للطلبة والتي بلغت في �شفـــي 56 طالبا، ت�شبح الإدارة ال�شفية عملية معقدة. ونظرت اإلـــى الإدارة ال�شفية في �شوء هذه 

المعطيـــات علـــى اأنهـــا فو�شى منظمة اأدركت بهـــا الخ�شائ�ص النمائية للطفل كما ذكرهـــا العالم بياجيه، فتقبلت الحركـــة الزائدة، واأدرت ال�شف 

بمهـــارة عاليـــة ت�شاعد في تحقـــق الأهداف نتيجة فهمي العميـــق للمحتوى العلمي واإ�شباعـــي لحاجات الطفل الأ�شا�شية واإعطائـــي كل ذي حق حقه، 

والحفاظ على العالقات الحميمة بيني وبين طلبتي، ووفرت بيئة �شفية اآمنة تحكمها القوانين والأنظمة من خالل د�شتور ال�شف الذي اأعددته على 

لوحة متميزة. وعملت على تنمية مهارات الت�شال والتوا�شل بعر�ص الأدلة وال�شواهد الآتية:

الحوار والنقا�ص. •	مهارات 
والتعبير عن الأفكار. والإيماءات  الج�شد  ولغة  والإ�شغاء  وال�شتماع  ال�شفوية  اللغة  •	ا�شتخدام 

واأعمـــل علـــى تمكين العمل بروح الفريق بتوظيفـــي لأ�شلوب العمل الجماعي والتعاوني لدى الطلبة اإذ نجحت في توفير بيئة غنية، مكنتهم من التعبير 

عن اأنف�شهم والقيام باأدوار قيادية.

المعلمة المتميزة خلود رموني

مديرية عمان الأولى

الإدارة ال�سفية
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حـلـمـــيما هو

ما هي

ما هي

روؤيتي ور�سالتي

فل�سفتي ال�سخ�سية؟
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حفل التكريــم لعــام 2011

ارتاأينا في هذا العدد من ر�شالة المعلم عر�ص اأبرز مالمح حفل التكريم 

الملكـــي لعام 2011، وذلك لختالف فكرته عن ال�شنوات ال�شابقة، حيث 

تمّيـــز كل احتفـــال من الحتفالت ال�شابقة بفكرة فريـــدة خا�شة به، اأما 

احتفـــال عام 2011 فتميز بفكرته وروحه التي �شتنير الطريق لحتفالت 

ال�شنـــوات القادمة، و�شيعزز من تحقيق هدفها في ن�شر ثقافة التميز في 

المجتمع.

اإن ن�شـــر ثقافة التميز هو جـــزء من ر�شالة جمعية الجائـــزة، واإنَّ عر�ص 

معاييـــر التميـــز للجائزة و�شرحها بطريقة عملية و�شهلـــة وقابلة للتطبيق في حياة اأفراد المجتمع كافة وبفئاتـــه وتخ�ش�شاته كلها هو جزء من ن�شر 

ثقافـــة التميـــز. ولذلـــك فقد ارتاأت جمعية الجائـــزة عر�ص معايير الجائزة التي يتم علـــى اأ�شا�شها اختيار الفائزين بهـــدف التعريف عنها في حفل 

التكريم الملكي �شنويًا. 

وكان حفـــل عـــام 2011 اأول حفـــل يبداأ ب�شرح المعايير، حيث تـــم ت�شليط ال�شوء على المعيار الأول وهو “الفل�شفـــة ال�شخ�شية” ليتم تناول المعايير 

الأخرى في الأعوام القادمة. ويتم عر�ص المعايير من خالل ق�ش�ص واقعية لمعلمين متميزين ومديرين متميزين بما يالم�ص حياة وهموم كل فرد 

من اأفراد المجتمع ويتما�شى مع تطلعاتهم نحو الم�شتقبل، وبالتالي لن تقت�شر الفائدة على التربويين فح�شب، بل �شتمتد لت�شمل الح�شور جميعهم 

بكل اهتماماتهم ون�شاطاتهم.
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وتقـــوم جمعية الجائزة �شنويـــًا بالإعالن عن اأ�شمـــاء الفائزين بالجوائز خالل 

حفـــل التكريـــم الملكي الذي يقـــام تحت رعايـــة جاللة الملكة رانيـــا العبداهلل 

المعظمـــة، وذلك تحقيقًا لر�شالـــة جمعية الجائزة والتي تبـــداأ بعبارة “تقدير 

التربويين وتحفيز المتميزين منهم”. وكرمت جاللة الملكة رانيا العبداهلل في 

الخام�ص مـــن كانون الأول المديرين الفائزين بالـــدورة الثانية لجائزة المدير 

المتميز والمعلمين الفائزين بالدورة ال�شاد�شة لجائزة المعلم المتميز في حفل 

التكريـــم الذي اأقيم تحـــت عنوان “الفل�شفة ال�شخ�شيـــة”. وح�شر هذا الحفل 

�شاحبـــات ال�شمو الملكي الأميرة ريم علـــي والأميرة غيدا طالل والأميرة اأريج 

غازي وال�شريفة �شرى بنت غازي ومعالي وزير التربية والتعليم وطاقم الوزارة 

اإ�شافة اإلى العديد من ال�شخ�شيات التربوية الأردنية واأ�شدقاء وداعمي جمعية 

الجائزة و�شمن تغطية اإعالمية مميزة.

المعيار الأول

ما هو حلمك؟. .. ما هي روؤيتك؟. .. ما هو هدفك؟. .. ما هو دورك في الحياة؟ اأ�شئلة دعت للتاأمل والتفكير خالل الحفل واإجابتها ت�شكل “الفل�شفة 

ال�شخ�شية” للفرد.

هـــذا المعيـــار بال �شك يم�ص حياة كل منا من اأفراد وموؤ�ش�شات، فمن منـــا ل يبحث عن ذاته ويطمح لكي يحقق اأهدافه، تلك هي الأهداف التي توؤثر 

في من حولنا من اأفراد ومجتمعات.

ومـــن خـــالل الأجـــواء الإيجابية التي �شـــادت التح�شير لحفل التكريـــم ومقابلة الفائزين والفائـــزات لإعداد فقرات الحفل وعر�ـــص مقاطع الفيديو 

الم�شـــورة، �شـــاأل القائمون على الحفل اإحـــدى المعلمات الفائزات “ما هو حلمك؟ ما هي فل�شفتـــك؟” فا�شتح�شرت قول جبران خليل جبران: “ما 

عييت اإل اأمام من �شاألني من اأنت؟”، اإذ ل �شك في اأن هذا ال�شوؤال يَعدُّ من اأ�شعب الأ�شئلة التي قد تطرح على الإن�شان، كما اأن الفل�شفة ال�شخ�شية 

هي اأول واأهم المعايير التي تحدد م�شار الفرد.

و�شملـــت فقـــرات الحتفال عر�شًا لفيلـــم ق�شير قّدم معايير جائزتي المعلم والمدير المتميز، اإ�شافة اإلـــى فيلمين ق�شيرين عر�شا اأحالم واأهداف 

معلمين ومديرين متميزين واأثر حلمهم في مجتمعهم من طلبة وزمالء ومدار�ص.

104 | ر�سالة املعلم الـمجلد 50 العدد الرابع - ت�شرين الأول 2012



 ر�سالة املعلم الـمجلد 50 العدد الرابع - ت�شرين الأول 2012  | 105

الحلم في ظل الظروف والتحديات

مع كثرة الظروف والتحديات واختالفها، كان للفائزين بالجوائز روؤاهم واأ�شاليبهم في تحقيق الحلم، فاأن 

يقول الطفل ذو �شعوبات التعلم: “اأنا موجود”، هي روؤية المعلمة المتميزة منال الداوود، والتي تعمل على 

تحقيقها من خالل اإيجاد و�شائل وبدائل تعليمية مختلفة عن الغرفة ال�شفية ليعبر بها الطفل عن ذاته.

فالروؤية اأو الحلم يجب اأن يكون عمليًا وقاباًل للتطبيق ومواكبًا للظروف والتطورات التكنولوجية والمجتمعية 

المحيطـــة كي يلبـــي احتياجات الم�شتقبل، وكان ذلك مـــا �شاركتنا به المعلمة المتميـــزة حنان المداهين، 

فت�شبـــوا اإلى تحقيق هذا الحلـــم ليتوا�شل طلبتها مع العالم الخارجي ومـــع الثقافات الأخرى مع الحفاظ 

على قيمنا وتقاليدنا.

وتعرفنا على غيرها من الروؤى التي �شاركنا اإياها المتميزون والتي يمكن م�شاهدتها عبر: 

http://queenraniaaward.org/route.php?src=map&id=1&SlId=5001

اأو مـــن خالل الدخول على الموقع الإلكترونـــي: www.queenraniaaward.org ثم ال�شغط على نجمة 

التكريم الملكي �شمن ق�شم اأثر الجائزة على ال�شفة الرئي�شة.

الحلم واأثره في المجتمع

“المعلـــم بـــدون مـــا ي�شعر بيكون عـــم بياأثر”، هذا ما قالتـــه مقدمة الحفل، حيـــث اإن �شلوك الطلبة من 
�شلـــوك المعلم، فالحلم يوؤثر في �شاحبه وفي المجتمع من حوله، فحلم وروؤية ومنهجية المعلم قد توؤثر في 

زمالئه المعلمين لتطوير منهجياتهم بالتعامل مع الطلبة، كما قالت زميلة المعلمة المتميزة �شالم العطي.

“وي�شاهـــم الحـــد من ثقافة العيب في دخـــول الطلبة مجال التعليم المهني وتفوقهـــم فيه”، وهذا ما يمثل 
اأثـــر حلم المديـــر المتميز علي الفندي في طلبة مدر�شته، والذي اأدى اإلى تميز وتفوق طلبته لي�ص فقط في 

درا�شتهم للتعليم المهني، بل اأي�شًا في حياتهم العملية.

لال�شتماع للمزيد من �شهادات المجتمع المحلي يمكن متابعة:

http://queenraniaaward.org/route.php?src=map&id=1&SlId=5001

اأو مـــن خالل الدخول على الموقع الإلكترونـــي: www.queenraniaaward.org ثم ال�شغط على نجمة 

التكريم الملكي �شمن ق�شم اأثر الجائزة على ال�شفحة الرئي�شة.

ولتحقيق الهدف يجب اأن نحلم، فالحلم بالإرادة ي�شبح هدفًا، والهدف بالعمل ي�شبح حقيقة. 
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اأثر حفل التكريم في الح�سور والم�ساركين

ت�شعى جمعية الجائزة دومًا اأن تكون اأعمالها واأن�شطتها ذات هدف م�شتمر وتاأثير في المعنيين، وبناًء على ذلك فقد قامت جمعية الجائزة با�شتطالع 

بع�ص اآراء الح�شور والم�شاركين عن الحفل، وكان من بينها:

   تـــم اإدراج معيـــار الفل�شفـــة ال�شخ�شيـــة خـــالل 

الحفل باأ�شلوب تميز ب�شال�شته وو�شوحه، وكان لت�شل�شل 

الأحـــداث فـــي العر�ـــص مـــن مختلـــف مناطـــق المملكة 

واللقـــاءات الم�شـــورة للفائزيـــن مـــن معلميـــن ومدراء 

متميزين فائدة قيمة.” 

المدير المتميز عمر العديلي

   اأح�ش�شـــت مـــن الجو العام ببدايـــة ق�شة في حفل 

عـــام 2011، وتيقّنت مـــن ا�شتمرارية هذه الق�شة خالل 

ال�شنوات القادمة.”

الفنان عمرو الطوخي

   لقد تغيرت نظرتي لطريقة التعريف بنف�شي وبالجائزة، 

وتاأثـــرت بفعاليـــات الحفل كافة مـــن انفعـــالت لمديرات على 

و�شـــك التقاعد ولكن �شعيـــن للتميز، ومعلمـــات قدمن التهاني 

لزميالتهـــن على الرغم من عدم فوزهن، واأفكار تم تقديمها، 

والأردنيـــة التي وقفت على الم�شرح ب�شمـــوخ لتقدم المتميزين 

ب�شوت يعلو ويخفت ليثير الم�شاعر.”

                           المعلمة المتميزة �شلم العطي 
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   لقـــد حمـــل الحفل اأهدافًا جديدة تدعـــم ال�شتمرار في 

عمليـــة التح�شيـــن والتطويـــر نحو الإنجـــاز والإبـــداع والتميز، 

ممـــا عك�ـــص اإ�شتراتيجية جمعيـــة الجائـــزة واهتمامها بتطوير 

العملية التعليميـــة والنتقال اإلى مرحلة جديدة تلبي طموحات 

المجتمع وتدفع الأجيـــال اإلى تحقيق اأحالمهم وبلوغ اأهدافهم 

في الحياة.”

                                      المدير المتميز علي الفندي

   يظـــن البع�ـــص اأن الروؤية والر�شالة هي خا�شـــة بالموؤ�ش�شات 

وال�شـــركات والوزارات فقـــط ولي�شت لالأفراد، وقـــد اأو�شحت فكرة 

حفـــل الجائزة لعام 2011 اأن كل فـــرد من اأفراد المجتمع الفاعلين 

الموؤثريـــن في المجتمع مهما كان موقعه وعمله لبد من اأن يكون له 

روؤية ور�شالة وا�شحة ي�شعى اإلى تنفيذها واإنجازها حتى يكون فردًا 

نافعًا لبلده.” 

                         المعلمة المتميزة فاطمة �شلمة

   اإن معاييـــر الجائزة تلتفت دائمًا اإلى ما يتجاهله الآخرون 

فـــي تميز المعلم كاإن�شان اأوًل ثم كمعلم، وهو ما يركز عليه معيار 

الفل�شفة ال�شخ�شية. 

المعلمة المتميزة حنان المداهين

وتم�سي جمعية الجائزة بم�سيرتها في ن�سر ثقافة التميز من خالل معايير الجوائز....

تابعوا حفل التكريم القادم للتعّرف اإلى معيار اآخر... 
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