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�ساحب الجاللة الها�سمية الملك عبد اهلل الثاني ابن الح�سين المعظم
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كلمة

جاللة الملكة رانيا العبداهلل 

المعظمة

األساتذة الكرام

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

سالم على كّل من حمل عبء األمانة.

وأمانة التعليم ثقيل حملها، تتعاظم مسؤولياتها مع مرور األيّام. وبصالبتكم واحتضانكم لألغصان 

والتقدم  التنمية  عجلة  تستمر  المتميّزون؛  المعلمون  أيّها  ظاللكم  ووفرة  تستقيم،  حتى  الجديدة 

وتتجدد الرؤية.

من خطاب صاحبة الجاللة الملكة رانيا العبداهلل المعظمة

خالل حفل تكريم المعلم المتميز لعام 2012
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4كلمة جاللة الملكة رانيا العبداهلل المعظمة

6كلمة معالي وزير التربية والتعليم

8كلمة المدير التنفيذي لجمعية جائزة الملكة رانيا العبداهلل للتميز التربوي

10جمعية جائزة الملكة رانيا العبداهلل للتميز التربوي لعام 2012

21م�شاركات الفائزين

23هذا اأنا

50تحديات من الميدان التربوي

79حفل جمعية الجائزة

85المعر�ض المتنقل للمتميزين

فـي هـذا العـدد
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كلمة معالي وزير التربية والتعليم

الدكتور محمد الذنيبات

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

  اإن جائزة الملكة رانيا العبداهلل للمعلم المتميز والمدير المتميز  ما هي اإال اإحدى المبادرات التربوية ال�س���امية الهادفة لتح�س���ين 

نوعية االأداء واالرتقاء بم�ستوى مهنة التعليم , والتي تحمل معاني نبيلة تدفع بر�سالة المعلم اإلى االأمام.

اإن المتتب���ع لم�سي���رة الجائزة يجد اأن  ن�سب المتقدمين للجائزة من الموؤهلين ت�ساه���ي الن�سب العالمية. ومن هنا فاإن هذا االهتمام  

للتقدم للجائزة ما هو اإال موؤ�س���ر اإيجابي على تنامي الروح التناف�س���ية في العطاء, وموؤ�س���ر على ر�س���وخ ثقافة الت�س���اركية والتناف�س 

والمثاب���رة ل���دى المعل���م والمدير, و�سواهد ذل���ك ملحوظة فيما نراه م���ن تبادل الخب���رات التربوية وق�س�س النج���اح بين المعلمين 

والمديرين الذين فازوا بالجائزة في ال�سنوات ال�سابقة على اختالف م�ستويات جوائزهم.

 وه���ذا الجهد المتميز ي�سهم في تعزيز الم�سيرة التربوية والتعليمي���ة ويحفز جميع المعلمين والمديرين في الميدان التربوي النتهاج 

معايير التميز في اأعمالهم لما لها من دور كبير في و�سع نهج وا�سح لتنظيم العمل وتطويره على اأ�سا�س من الح�س باأمانة الم�سوؤولية 

والمواطنة ال�سادقة والت�سحية من اأجل الوطن. 

واأ�ستذك���ر ف���ي  كلمتي هذه قول جاللة الملك���ة عندما كرمت  الفائزين بالجائزة عام 2011 وخاطبته���م قائلًة لهم: “ علموا طالبكم 

ح���ب االأردن, علموه���م حب الم�سوؤولية, علموهم كيف يحولون ع�سقهم لالأردن عماًل يكبر به االأردن ويكبرون معه, علموهم اأبجديات 

المواطنة ال�سالحة كما تعلمونهم اأبجديات اللغة “

اإذا كان الطري���ق قد اعتر�سته بع�س العقب���ات حالت دون تحقيق الماأمول فاإن التميز ي�ستدعي بال�سرورة التعرف على مواطن الخلل 

وت�سخي�س���ه وو�سع الحلول الناجعة لتجاوزه والم�سي لل�سعود للقمة ب���اإذن اهلل وفق قواعد الموؤ�س�سية والم�ساءلة في االأداء, والعدالة 

والم�س���اواة ف���ي تقديم الخدمة التربوية, وهذا ما بداأنا نعمل وفق نهجه. كما اأن التميز ي�ستدعي منا و�سع المعايير الالزمة للقائمين 
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على العملية التربوية لتكون مهنًة لها �سوابطها التي تمكن اأبناءها من ممار�سة اأنبل المهن واأ�سرفها.

وانطالق���ًا من هذه الروؤى فقد قام���ت وزارة التربية والتعليم بت�سكيل لجنة مخت�سة من الخبراء لتحديد االإطار العام لمفهوم المعلم 

المجاز وكذلك مدير المدر�سة ومدير التربية والتربوي المجاز تمهيدًا لو�سع ت�سنيف مهني متقدم لمهنة التعليم يرقى بهذه الر�سالة 

وي�سعها في المكانة التي تليُق بها.

اإن هم���وم االأ�س���رة التربوية كثي���رة وتطلعاتها عالية لكن هذه الهموم تتبدد اأمام الدعم ال�سخ���ي المو�سول الذي تقدمه جاللة الملكة 

راني���ا العب���داهلل, واإننا في االأ�سرة التربوية  قد قطعنا العه���د على اأنف�سنا اأن نوا�سل العطاء المبني عل���ى المعاني ال�سامية في الوالء 

والوفاء للوطن وقائده العظيم دون تهاون اأو تخاذل اأو تردد لتحقيق الروؤى الملكية في نظام تربوي متطور بناء.

حف���ظ اهلل االأردن قوي���ًا منيعًا بقيادة �سيدي �ساحب الجاللة الها�سمية الملك عبد اهلل الثان���ي ابن الح�سين المعظم, اآدام اهلل ملكه 

وعزه.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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كلمة المدير التنفيذي

لجمعية جائزة الملكة رانيا العبداهلل للتميز التربوي

يملوؤني الفخر واالعتزاز باأننا نحمل االآن بين اأيدينا عددا 

جدي���دا من مجلة “ر�سال���ة المعلم”, الت���ي تعد من اأحد 

�سبلن���ا لت�سليط ال�سوء على اإنج���ازات معلمينا ومعلماتنا 

المتميزي���ن وتقدير وتثمين ابداعاته���م وتفانيهم, لنفتح 

اأمامه���م اآفاقا جديدة للتميز الترب���وي الذي ي�ستحق منا 

جميع���ا كل تكريم وتقدير وتبجي���ل. واأنتهز هذه الفر�سة 

الأتقدم بعظيم ال�سكر واالمتنان ل���وزارة التربية والتعليم 

الموق���رة لما قدمت���ه وتقدمه من دعم مو�س���ول للجمعية 

و�س���وال لتحقيق الهدف االأ�سمى ال���ذي ن�سعى اإليه جميعا 

اأال وهو االرتقاء بالقطاع التعليمي في المملكة. 

نعتز في جائزة الملكة راني���ا العبد اهلل للتميز بمجموعة 

االإنجازات التي تحققت خالل العام الما�سي 2012, ومن 

اأبرزه���ا قيام الجمعي���ة باإعداد واإطالق خط���ة عمل بين 

جمعية الجائ���زة والفائزين تحت م�سم���ى )ميثاق العمل 

م���ع المتميزين(, يه���دف لتعريف المتميزي���ن باأدوارهم 

والن�ساطات المنوطة بهم.

ه���ذا وقد ت���م اإدخال عدد م���ن التعديالت الت���ي �ستدخل 

ف���ي دورة ع���ام 2013 عل���ى الجائ���زة به���دف تطويره���ا 

كا�ستح���داث مرحل���ة التاأه���ل للتقييم الكتاب���ي, ومرحلة 

مقابالت ما قبل الميداني.

اإ�سافة لما �سبق فقد تمت تو�سعة مجال ح�سول المعلمين 

عل���ى تغذية راجعة فردية عن اأدائه���م, وتقدير المعلمين 

عل���ى م�ست���وى المديريات بم���ا ي�سمن �سم���ول اأكبر عدد 

م���ن المعلمين ف���ي التقدي���ر والتكريم ال���ذي ي�ستحقونه 

لجهوده���م النبيل���ة وم�ساعيه���م ف���ي االرتق���اء بالعملي���ة 

التعلمية والتعليمية, وباإمكان القارئ الكريم التعرف عن 

قرب على تفا�سيل هذه البرامج واالأهداف بين �سفحات 

هذا العدد. 

وم���ع ما تحقق م���ن اإنجازات ملمو�سة خ���الل عام 2012, 

فاإننا نتطلع قدما للعمل على قدم و�ساق لتحقيق مجموعة 

م���ن االأه���داف والبرامج الجدي���دة لع���ام 2013 وتعزيز 

م���ا تم اإنج���ازه والبناء عليه و�سوال اإل���ى اآفاق جديدة من 

التميز, وتحقيق المزيد بما فيه خدمة تربويينا االأفا�سل. 

وم���ن هنا فاإن من اأهم برامج الجمعية لعام 2013 ت�سمل 

درا�س���ة ا�ستحداث جوائز جديدة ا�ستن���ادا اإلى االأهداف 

االإ�ستراتيجي���ة لالأع���وام 2012-2016, واال�ستم���رار في 

جهود تطوير جائزة المعلم المتميز عبر درا�سة معاييرها 

واإدخ���ال م���ا يلزم م���ن تعدي���الت لتطويره���ا, اإلى جانب 

درا�س���ة ا�ستحداث فئة خا�سة لمعلمي ريا�س االأطفال مع 

الحف���اظ على معايير جائزة المعل���م المتميز وموؤهالتها 

وذل���ك اإدراكا من الجائزة لخ�سو�سية التعليم في ريا�س 

االأطفال. 

كم���ا �سنركز خالل عام 2013 على تقييم جهود االت�سال 

والتوا�س���ل كافة خالل االأع���وام الما�سي���ة لنبني على ما 
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تمي���ز, ونط���ور ما هو بحاج���ة لتطوير. كم���ا نحر�س على 

مواكبة رك���ب الح�سارة والتق���دم التكنولوجي مما دفعنا 

اإلى العمل على اأتمتة اأعمال الجمعية كافة. 

وي�س���اف اإل���ى كل ما تق���دم ا�ستمرارية ن�س���اط المعر�س 

المتنقل بين مديريات المملكة للمتميزين الذي ا�ستحدث 

به���دف ت�سلي���ط ال�سوء عل���ى بع����س اأعم���ال المتميزين 

لتعميم خبراتهم.

لقد انطلقت جائزة الملكة رانيا العبد اهلل للتميز التربوي 

لتكريم جهود التربويي���ن والتربويات المباركة وعطائهم 

النبيل, والعمل معهم يدا بيد من اأجل اإن�ساء اأجيال واعية 

حامل���ة لر�سالة العل���م التي تقود م�سي���رة التطور والنمو, 

لم�ستقب���ل م�س���رق ومميز. وي�سعدن���ي اأن اأتوج���ه بال�سكر 

الجزيل لجميع ال�س���ركاء والداعمين وعلى راأ�سهم وزارة 

التربي���ة والتعلي���م ومديري���ات التعليم في اأرج���اء وطننا 

الغال���ي كافة, اآملين اأن نعمل جميع���ا جنبا اإلى جنب, كل 

ف���ي موقعه, من اأجل االرتقاء بالعملية التربوية والنهو�س 

بوطننا واأمتنا. 

المدير التنفيذي لجمعية الجائزة 

لبنى كمال طوقان
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اأهداف الجمعية الإ�ستراتيجية لالأعوام )2012 – 2016(

تعزيز مكانة التربويين في المجتمع االأردني.  .1

بناء قدرات جمعية الجائزة في جمع المعلومات التربوية وتحليلها, والم�ساهمة في تقديم اال�ست�سارات التربوية ل�سناع القرار.  .2

التطوير النوعي للجوائز القائمة حاليا والتو�سع االأفقي والعمودي لتقدير المتميزين.  .3

تحقيق اال�ستدامة المالية واالإدارية لجمعية الجائزة.  .4

الم�ساعدة في تح�سين وتطوير اأ�ساليب تحفيز المتميزين واال�ستفادة منهم في ن�سر ثقافة التميز التربوي.  .5

جمعية جائزة الملكة رانيا العبداهلل

للتميز التربوي في عام 2012

المقدمة

جاءت انطالقة جمعية جائزة الملكة رانيا العبداهلل للتميز التربوي بمبادرة ملكية �سامية في يوم المعلم العالمي في عام 2005 

م���ن قب���ل �ساحبي الجاللة المل���ك عبداهلل الثاني والملك���ة رانيا العبداهلل المعظمي���ن, وانبثقت هذه المب���ادرة المتميزة اإدراكا 

الأهمية التربية والتعليم في بناء جيل منتج ومفكر ومنتٍم, واإيمانا بدور المعلم في تر�سيخ مبادئ التميز والتاأثير في طريقة تفكير 

االأجيال.

وق���د قطعت جمعية جائزة الملكة رانيا العبداهلل للتميز التربوي �سوط���ا كبيرا نحو تحقيق ر�سالتها المتمثلة في تقدير التربويين 

وتحفي���ز المتميزي���ن, ون�سر ثقافة التميز واالإب���داع والم�ساهمة في اإنتاج المعرف���ة منذ اأن اأطلقت جاللة الملك���ة رانيا العبداهلل 

“جائزة الملكة رانيا العبداهلل للمعلم المتميز” في الخام�س من اآذار عام 2006, بو�سفها اأولى الجوائز التي تندرج تحت المظلة 
الكبرى لجمعية الجائزة, وجائزة المدير المتميز التي انطلقت في دورتها االأولى عام 2009 بواقع مرة كل عامين.
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اأهم برامج جمعية الجائزة في عام 2012

ت�سع جمعية الجائزة كل عام مجموعة من الخطط المنبثقة من خطتها االإ�ستراتيجية لتقوم بتنفيذها خالل العام اإلى جانب اأعمالها الدورية, ومن 

البرامج التي نفذتها جمعية الجائزة في عام 2012 ما ياأتي:

اإطالق ميثاق عمل مع المتميزين: عملت جمعية الجائزة على اإعداد واإطالق ميثاق العمل مع المتميزين, وهي خطة عمل بين جمعية الجائزة   .1

والفائزين, تو�سح اأدوار كال الطرفين �سمن ن�ساطات محددة, تعتمد على معايير وموؤ�سرات الأغرا�س القيا�س والتقويم؛ للم�ساعدة في تح�سين 

اأ�ساليب تحفيز المتميزين وتطويرها, واال�ستفادة منهم لن�سر ثقافة التميز التربوي, وترك اأثر وا�سح وملمو�س في الميدان التربوي. ويهدف 

الميثاق اإلى:

تعريف المتميزين باأدوارهم والن�ساطات المنوطة بهم.  .1

تو�سيح اآليات متابعة المتميزين وتقييمهم؛ لتنفيذ اأدوارهم من قبل الجمعية.  .2

توزيع الحوافز المقدمة من الجمعية على م�ستحقيها من المتميزين.  .3

وح���دد الميث���اق اأدوار المتميزين ا�ستنادا اإلى اأدوارهم بو�سفهم �سفراء للجائزة في الميدان التربوي لالأعوام ال�سابقة, وهذه االأدوار متفق عليها مع 

المتميزين, و�ستكون خا�سعة للتطوير كل عام؛ بهدف ترك اأثر وا�سح وملمو�س للمتميزين في الميدان التربوي, وهذه االأدوار هي:

1. ملتزم: التزام المتميز بح�سور فاعل للن�ساطات المر�سح لها من قبل الجمعية واإر�سال النماذج المعتمدة لدى الجمعية, ومثال على ذلك:

النماذج المعتمدةموؤ�شرات الأداءالن�شاطات

ح�سور لقاءات ون�ساطات الجمعية مع المتميزين 

خالل العام:

مرحلة  في  الجمعية  لفريق  الدعم  لقاءات  	•
التر�سيحات في مديريته ومديريات مجاورة 

اإن لزم االأمر

لها. المر�سح  الجمعية  ن�ساطات  	•

جودة الم�ساركة وفاعليتها

اأنموذج )3( تقييم ن�ساطات �سفير الجائزة

اأنموذج )4( تقرير الن�ساطات بواقع اأ�سبوع من 

انتهاء الن�ساط

2. محفز للميدان التربوي: الم�ساهمة في ن�سر ثقافة التميز لتحفيز الميدان التربوي, وتمّثل نهج التميز, ومن االأمثلة على ذلك:

النماذجموؤ�شرات الأداءالن�شاطات

تحفيز زمالء متميزين للتقدم للجائزة وزمالء قد 

ي�ستفيدون من التجربة

عدد المتر�سحين للجائزة ب�سبب   .1

تحفيز الفائز المتميز لهم

عدد المتر�سحين للجائزة ب�سبب   .2

تحفيز الفائز لهم ممن و�سلوا 

للمراحل النهائية

ر�سالة خطية من المر�سح
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3. م�شاند للجمعية: م�ساندة جمعية الجائزة في اأعمالها بهدف التطوير واالرتقاء ومن االأمثلة على ذلك:

النماذجموؤ�شرات الأداءالن�شاطات

عر�س يو�سح الفكرةاأفكار مدرو�سة لتطوير اأعمال الجمعيةتقديم اأفكار لتطوير اأعمال الجمعية

مقدم قيمة م�شافة للطالب والميدان التربوي: اأن يقدم المتميز ن�ساطات ذات قيمة م�سافة )للطالب, والمدر�سة, والمجتمع( واأن يكون   .4

مرجعا يقتدى به في البيئة التربوية, وقدوة للطالب, ومثال ذلك:

النماذجموؤ�شرات الأداءالن�شاطات

تقديم ن�ساطات/ مبادرات لالرتقاء بالمدر�سة/ 

الزمالء/ الطالب تن�سجم مع احتياجات مدر�ستك 

ومديريتك

بنجاح المنفذة  النوعية  الن�ساطات  عدد  	•
قيا�س اأثر الن�ساط/ المبادرة بعد م�سي وقت  	•

على تنفيذ الن�ساط

اأنموذج ) 5 ( ق�س�س النجاح

تطوير مراحل تقييم جائزة المعلم المتميز لعام 2013: في �سعي جمعية الجائزة للتطوير الم�ستمر ا�ستنادًا اإلى التغذية الراجعة الدورية من   .2

الميدان التربوي, تم تطوير اأمور عدة في جائزة المعلم المتميز؛ ليتم تطبيقها في عام 2013, ومن اأهمها: 

اأ. ا�ستحداث مرحلة التاأهل للتقييم الكتابي:

خالل مرحلة التر�سيحات تكون الفر�سة متاحة لجميع المعلمين الراغبين بالتقدم في الكتابة في المعايير الت�سعة خالل اأ�سابيع عدة, واال�ستعانة بما 

يرون���ه منا�سب���ا ال�ستكمال طلب التر�سيح. في هذه المرحلة توفر الجمعية فر�سة للمعل���م لمراجعة نف�سه واأعماله وترتيب اأفكاره واأوراقه, واال�ستعانة 

باآخري���ن لك���ي يق���دم اأف�سل ما لديه, ويكون بذلك قد ح�س���د فائدة كبيرة تعود عليه وعلى طلبته بالنفع باإذن اهلل م���ن خالل مراجعته اأعماله كافة, 

وتحديد النقاط الم�سيئة منها وتو�سيحها. وال �سك اأنه ا�ستطاع اأي�سا تحديد بع�س مجاالت التح�سين لديه, وبالتالي يكون المعلم اأتم مراجعة ذاتية 

نتمن���ى اأن تع���ود عليه وعلى طلبته بتح�سين جودة العملية التعليمي���ة التعلمية. لهذا تعي الجمعية اأهمية هذه المرحل���ة والفائدة من المحافظة عليها 

وتحفي���ز اأكب���ر عدد من المعلمين لخو�سها. والأن بع�س المعلمي���ن قد يعجزون عن اإن�ساف اأنف�سهم كما يجب كتابيا, فقد ا�ستحدثت جمعية الجائزة 

مرحلة التاأهل للتقييم الكتابي؛ لتتيح للمعلمين المتقدمين فر�سة اإظهار ما يتمثلونه ويوظفونه من اأ�سا�سيات تربوية في عملهم وفقا للمعايير الت�سعة, 

وفي ظرف موحد لجميع المتقدمين. وبناء على نتائج هذه المرحلة, يتم تاأهيل الطلبات التي تح�سل على اأعلى التقديرات؛ لتنتقل لمرحلة التقييم 

الكتابي.

ب.ا�ستحداث مرحلة مقابالت ما قبل الميداني:

ا�ستحدثت جمعية الجائزة مرحلة مقابالت ما قبل الميداني, وهي المرحلة التي ت�سبق الزيارة الميدانّية وتلي مرحلة التقييم الكتابّي, وفيها ُتجرى 

مع المتقدمين مقابالت بهدف التعرف اإلى المعلمين الموؤهلين لهذه المرحلة, والك�سف عن �ِسماتهم ال�سخ�سّية وقدرتهم على عر�س اأمثلة وتجارَب 

فعلّية من ممار�ساتهم في الميدان, تّت�سق مَع معايير الجائزة لت�سنيف هوؤالء المعلمين اإلى:

الميداني. التقييم  لمرحلة  موؤهلين  معلمين  	•
المديرية. م�ستوى  على  تقدير  �سهادات  على  حا�سلين  معلمين  	•
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3. تقارير التغذية الراجعة: خالل ال�سنوات الما�سية اأ�سدرت الجمعية التقارير االآتية:

التقارير الفردية: وهي تقارير ت�سدر لكل معلم/ مدير و�سل المراحل النهائية من الجائزة. اأ. 

التقاري���ر ال�سامل���ة: وهي تقارير ت�سدر ل���كل فئة من فئات الجائزة معلم/ مدي���ر, تت�سمن نقاط القوة ومجاالت التح�سي���ن التي ي�سترك بها  ب. 

معلمو/ مديرو الفئة كاملة, ولكل معيار من معايير الجائزة, وهي متاحة لجميع الراغبين بالح�سول عليها من معلمين/ مديرين وغيرهم.

واإدراكًا من جمعية الجائزة رغبة الم�ساركين بالح�سول على تغذية راجعة فردية لجميع من يتقدم, فقد طورت الجمعية قدراتها االإدارية لتقوم في 

عام 2013 بتزويد المتقدمين كافة بتقارير تغذية راجعة فردية ح�سب المرحلة التي يتوقف عندها طلب المعلم. 

ا�شتحداث جوائز جديدة )جائزة المديريات(: �سعًيا من جمعية الجائزة لتحفيز المتميزين, و�سمول اأكبر عدد ممكن من المعلمين في التقدير   .4

والتكريم الذي ي�ستحقونه لجهودهم النبيلة وم�ساعيهم في االرتقاء بالعملية التعلمية والتعليمية, فقد ا�ستحدثت جمعية الجائزة جائزة على 

اإلى حّد تميز تحدده الجمعية,  م�ستوى المديريات؛ لتكريم معلمين على م�ستوى المديريات بمنح �سهادات تقدير لمعلمين ومعلمات, ي�سلون 

باالإ�سافة اإلى جوائز التميز التي ُتمنح على م�ستوى المملكة.

ا �سهادات تقدير عل���ى م�ستوى المملكة, ُتمنح للوا�سلي���ن جميعا اإلى التقييم الميداني م���ن المتميزين من جائزة المعلم  وا�ستحدث���ت الجمعي���ة اأي�سً

المتميز.

برامج جمعية الجائزة لعام 2013

ت�سع���ى جمعي���ة الجائزة ب�س���كل م�ستمر لتجويد اأدائها وتح�سين عملها من خ���الل انتهاج مجموعة من االإجراءات والبرام���ج, ومن برامجها الخا�سة 

بالتطوير لعام 2013:

اإلى االأهداف االإ�ستراتيجية لالأعوام 2012-2016 ومنها »التطوير النوعي للجوائز القائمة حاليا,  درا�سة ا�ستحداث جوائز جديدة: ا�ستنادا   .1

والتو�سع االأفقي والعمودي لتقدير المتميزين« �ستدر�س جمعية الجائزة اإمكانية ا�ستحداث جائزة جديدة تندرج تحت مظلة الجوائز.

ا�ستمرارية تطوير جائزة المعلم المتميز:   .2

تقوم جمعية الجائزة كل عام بمراجعة ودرا�سة معايير جائزة المعلم المتميز. 	•

درا�س���ة ا�ستح���داث فئ���ة خا�سة لمعلمي ريا�س االأطفال: �سوف تدر�س جمعية الجائزة تطوير فئات جائزة المعلم المتميز لتندرج تحتها فئة  	•
خا�سة لمعلمي ريا�س االأطفال لخ�سو�سية عمل هذه الفئة, مع الحفاظ على معايير جائزة المعلم المتميز وموؤهالتها. 

3. اإنجاح الدورة الأولى من التو�شع العمودي لجائزة المعلم المتميز على م�شتوى المديريات.

4. العم���ل عل���ى اأتمت���ة اأعم���ال الجمعي���ة: تما�سي���ًا مع التقدم التكنولوجي ال���ذي ي�سهده العالم من حولن���ا. ت�سعى »جمعية الجائ���زة« لال�ستفادة من 

الحا�سب االآلي في اإنجاز بع�س االأعمال التي يتم تنفيذها ب�سكل يدوي. وتهدف »جمعية الجائزة« من خالل ذلك اإلى الرفع من فاعلية عملها وتحقيق 

عدد من االأهداف منها توفير الوقت والجهد وزيادة االإنتاجية ورفع م�ستوى دقة وجودة العمل من خالل اأتمتة اعمالها.

5. تقييم جهود الت�شال والتوا�شل كافة خالل ال�شنوات الما�شية.
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فائزو عام 2012

الفئة الأولى

المدر�سة التي فزت عنها: القاد�سية االأ�سا�سية للبنات  	•
المديرية التي فزت عنها: لواء ب�سيرا  	•

مركز الفوز: االأول  	•
ال�سه���ادات العلمي���ة/ الموؤهالت: بكالوريو�س عل���وم تربوية / معلم �سف,  	•

دبلوم التربية في تكنولوجيا المعلومات واالت�ساالت 

عدد �سنوات الخبرة في التدري�س: 8 �سنوات  	•
عدد ن�ساب الح�س�س: 23 ح�سة لل�سف االأول االأ�سا�سي  	•

نهى محمود 

مح�سن 

الم�سيعديين

المدر�سة التي فزت عنها: خديجة اأم الموؤمنين الثانوية ال�ساملة المختلطة 	•
المديرية التي فزت عنها: ق�سبة اإربد  	•

مركز الفوز: الثاني 	•
ال�سهادات العلمية/ الموؤهالت: ماج�ستير اإر�ساد نف�سي/ بكالوريو�س تربية  	•

وعلم نف�س

عدد �سنوات الخبرة في التدري�س: 9 �سنوات 	•
عدد ن�ساب الح�س�س: 26 ح�سة  	•

ختام علي 

اأحمد �سالح

المدر�سة التي فزت عنها: اليوبيل الذهبي االأ�سا�سية المختلطة  	•
المديرية التي فزت عنها: لواء ماركا  	•

مركز الفوز: الثالث  	•
ال�سهادات العلمية/ الموؤهالت: بكالوريو�س تربية الطفل  	•

عدد �سنوات الخبرة في التدري�س: 5 �سنوات  	•
عدد ن�ساب الح�س�س: 26 ح�سة 	•

اأريج محمود 

ح�سن العملة 
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فائزو عام 2012

الفئة الأولى

المدر�سة التي فزت عنها: الح�سينية االأ�سا�سية الثانية المختلطة 	•
المديرية التي فزت عنها: المزار الجنوبي 	•

مركز الفوز: الثالث 	•
ال�سهادات العلمية/ الموؤهالت: بكالوريو�س معلم �سف +دبلوم تربية 	•

عدد �سنوات الخبرة في التدري�س: 8 �سنوات 	•
عدد ن�ساب الح�س�س: 20 ح�سة 	•

فاطمة 

�سعيد جراد 

الطراونه

المدر�سة التي فزت عنها: االأمير ها�سم االأ�سا�سية للبنين  	•
المديرية التي فزت عنها: الر�سيفة  	•

مركز الفوز: الثالث  	•
ال�سهادات العلمية/ الموؤهالت: بكالوريو�س معلم �سف/ ماج�ستير مناهج  	•

واأ�ساليب تدري�س 

�سنوات الخبرة في التدري�س: 6 �سنوات 	•
عدد ن�ساب الح�س�س: 28 ح�سة  	•

هتوف فرح 

�سمارة 

المدر�سة التي فزت عنها: �سجرة الدر االأ�سا�سية المختلطة

المديرية التي فزت عنها: لواء القوي�سمة 

مركز الفوز: الثالث 

ال�سهادات العلمية/ الموؤهالت: بكالوري�س معلم �سف – دبلوم عال اإدارة تقنية 

عدد �سنوات الخبرة في التدري�س: 13 �سنة 

عدد ن�ساب الح�س�س: 23ح�سة 

وفاء اإبراهيم 

محمد 

�سومان 
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فائزو عام 2012

الفئة الثانية

المدر�سة التي فزت عنها: فاطمة الزهراء االأ�سا�سية المختلطة 	•
المديرية التي فزت عنها: دير عال 	•

مركز الفوز: االأول 	•
ال�سه���ادات العلمية/ الموؤهالت: بكالوريو����س �سريعة/اإدارة عامة- دبلوم  	•

عال تكنولوجيا معلومات وات�ساالت

عدد �سنوات الخبرة في التدري�س: 9�سنوات 	•
عدد ن�ساب الح�س�س: 22ح�سة 	•

رائدة علي 

محمد الريان

المدر�سة التي فزت عنها: اأمامة بنت اأبي العا�س االأ�سا�سية المختلطة  	•
المديرية التي فزت عنها: لواء ناعور  	•

مركز الفوز: المركز الثاني 	•
ال�سهادات العلمية/ الموؤهالت: بكالوريو�س معلم مجال لغة عربية - دبلوم  	•

عاٍل في تكنولوجيا المعلومات واالت�ساالت.

عدد �سنوات الخبرة في التدري�س: 13 �سنة 	•
عدد ن�ساب الح�س�س: 20 ح�سة 	•

وداد عبد 

الرحمن 

محمد 

الم�ساعلة 

المدر�سة التي فزت عنها: خولة بنت ثعلبة االأ�سا�سية للبنات 	•
المديرية التي فزت عنها: لواء الجامعة 	•

مركز الفوز: الثاني 	•
ال�سهادات العلمية/ الموؤهالت: دبلوم لغة عربية 	•

عدد �سنوات الخبرة في التدري�س: 20 �سنة 	•
عدد ن�ساب الح�س�س: 18 ح�سة 	•

هدى ال�سيخ 

عبد الرحمن 

داود الرابي
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فائزو عام 2012

الفئة الثالثة

المدر�سة التي فزت عنها: االأميرة رحمة االأ�سا�سية  	•
المديرية التي فزت عنها: الكرك  	•

مركز الفوز: االأول 	•
ال�سهادات العلمية/ الموؤهالت: بكالوريو�س ريا�سيات 	•

عدد �سنوات الخبرة في التدري�س: 12 �سنة 	•
عدد ن�ساب الح�س�س: 15 ح�سة 	•

با�سمة خالد 

عبد العزيز 

الروا�سدة

المدر�سة التي فزت عنها: مدر�سة الها�سمية الثانوية للبنين 	•
المديرية التي فزت عنها: الزرقاء الثانية  	•

مركز الفوز: الثاني  	•
ال�سهادات العلمية/ الموؤهالت: بكالوريو�س كيمياء 	•

عدد �سنوات الخبرة في التدري�س: 9 �سنوات  	•
عدد ن�ساب الح�س�س: 18 ح�سة  	•

مهند �سمير 

يون�س 

مقدادي

المدر�سة التي فزت عنها: مدر�سة اأم عبهرة الثانوية للبنين 	•
المديرية التي فزت عنها: لواء وادي ال�سير  	•

مركز الفوز: الثالث 	•
ال�سهادات العلمية/ الموؤهالت: ماج�ستير علم حا�سوب 	•

عدد �سنوات الخبرة في التدري�س: 8 �سنوات 	•
عدد ن�ساب الح�س�س: 14 ح�سة و 7 �ساعات 	•

جا�سر جورج 

ا�سكندر جا�سر
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فائزو عام 2012

الفئة الثالثة

المدر�سة التي فزت عنها: خوله بنت الزور االأ�سا�سية 	•
فزت عنها: ال�سلط التي  المديرية  	•

الثالث الفوز:  مركز  	•
لغة عربية بكالوريو�س  الموؤهالت:  العلمية/  ال�سهادات  	•

�سنة  26 التدري�س:  في  الخبرة  �سنوات  عدد  	•
ن�ساب الح�س�س: 19 ح�سة عدد  	•

فوزيه عبد 

الرزاق 

يعقوب 

الن�سور

المدر�سة التي فزت عنها: عين البا�سا االأ�سا�سية للبنات 	•
المديرية التي فزت عنها: عين البا�سا 	•

مركز الفوز: الثالث 	•
ال�سهادات العلمية/ الموؤهالت: بكالوريو�س معلم مجال لغة عربية 	•

عدد �سنوات الخبرة في التدري�س: 11 �سنة 	•
عدد ن�ساب الح�س�س: 21 ح�سة 	•

هدى ح�سين 

عثمان 

الّدّبا�س

المدر�سة التي فزت عنها: الملك عبداهلل الثاني للتميز- اإربد 	•
المديرية التي فزت عنها: ق�سبة اإربد  	•

ال�سه���ادات العلمي���ة/ الموؤه���الت: بكالوريو����س لغ���ة اإنجليزي���ة واآدابها/  	•
دبل���وم عاٍل اأ�ساليب تدري�س لغ���ة اإنجليزية/ ماج�ستير اأ�ساليب تدري�س لغة 

اإنجليزية

عدد �سنوات الخبرة في التدري�س: 8 �سنوات 	•
عدد ن�ساب الح�س�س: 15 �ساعة 	•

نائلة 

جمعة خ�سر 

المهداوي
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فائزو عام 2012

الفئة الرابعة

المدر�سة التي فزت عنها: الملكة رانيا العبداهلل الثانوية للبنات 	•
المديرية التي فزت عنها: ق�سبة عمان 	•

مركز الفوز: االأول 	•
ال�سهادات العلمية/ الموؤهالت: بكالوريو�س علوم االأر�س والبيئة 	•

عدد �سنوات الخبرة في التدري�س: 6 �سنوات 	•
عدد ن�ساب الح�س�س: 21 ح�سة 	•

خولة يو�سف 

علي الطرم

المدر�سة التي فزت عنها: طبريا الثانوية للبنات 	•
المديرية التي فزت عنها: ق�سبة اإربد  	•

مركز الفوز: الثاني 	•
ال�سهادات العلمية/ الموؤهالت: بكالوريو�س علوم اأر�س وبيئة 	•

عدد �سنوات الخبرة في التدري�س: 11 �سنة 	•
عدد ن�ساب الح�س�س: 13 ح�سة 	•

ناديا فتحي 

محمد بيطار

المدر�سة التي فزت عنها: الجدعا الثانوية ال�ساملة للبنات 	•
المديرية التي فزت عنها: الق�سر 	•

مركز الفوز: الثالث 	•
ال�سهادات العملية/ الموؤهالت: بكالوريو�س حا�سوب 	•

عدد �سنوات الخبرة في التدري�س: 5 �سنوات 	•
عدد ن�ساب الح�س�س: 15 �ساعة وح�سة 	•

اإيمان عبد 

الحفيظ 

عبد الرحمن 

الحرازنه
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فائزو عام 2012

الفئة الخام�سة

المدر�سة التي فزت عنها: هالة بنت خويلد الثانوية 	•
المديرية التي فزت عنها: ق�سبة عمان  	•

مركز الفوز: الثاني 	•
ال�سهادات العلمية/ الموؤهالت: بكالوريو�س معلم �سف 	•

عدد �سنوات الخبرة في التدري�س:13 �سنة 	•
عدد ن�ساب الح�س�س: 15 �ساعة 	•

ديمة علي 

عبد الحفيظ 

البياري           

المدر�سة التي فزت عنها: وادي ال�سير المهنية للبنين  	•
المديرية التي فزت عنها: لواء وادي ال�سير    	•

مركز الفوز: الثاني     	•
ال�سه���ادات العلمية/ الموؤهالت: بكالوري�س هند�سة ميكانيكية/ دبلوم عال  	•

اإدارة مدر�سية

عدد �سنوات الخبرة في التدري�س:10 �سنوات             	•
عدد ن�ساب الح�س�س:15 �ساعة 	•

مدحت احمد 

ح�سن العزة
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مقدمة م�ساركات الفائزين

عزيزي القارئ ...

َحِريٌّ بنا نحن المجتمع التربوّي, اأن نفخر في هذا العدد 

����س لجائزة الملكة  المتمّي���ز من ر�سال���ة المعلم المخ�سّ

راني���ا العبداهلل للمعّل���م المتّميز, بهذا االإنج���از التربوّي 

الكبي���ر ال���ذي �ساغت���ه �سيرة ه���ذه الجائزة ف���ي �سنوات 

قليل���ة؛ لي�سير بنياًنا �سامًخا ف���ي مخيال الطامحين نحو 

ين. الرقّي والتمّيز الُم�ستمرَّ

كي���ف ال وه���و بني���ان اأُر�ِس���َي اأ�سا�ُسه ف���ي الوج���دان اأواًل؛ 

لينطل���ق اإلى ميادين العم���ل واالإنج���از؟! اإذن, فنحن في 

ه���ذا العدد اأم���ام ُثّلة من المتمّيزين الذي���ن نطلب اإليهم 

اأن يعّرفونا باأنف�سهم؛ الأّن القارئ والمتابع يهّمه اأن ينظر 

ف���ي �سخ�سّية المتمّيز ليقف على اأ�سباب تمّيزه واإبداعه, 

لذل���ك كان محور التعري���ف وتقديم ال���ذات بمحور »من 

اأن���ا« اأمًرا فيه من ال�سرورة م���ا ي�ستدعي اأن يقّدم المعّلم 

نف�س���ه بنف�سه اأمام جمهور القّراء؛ لنكون بهذا اأقرب اإلى 

التوا�س���ل التفاعلي, ولنكون اأقرب اإلى ال�سورة الحقيقّية 

التي كان عليها هذا االإن�سان الذي اأعّد نف�سه ليكون َرْقًما 

�سعًبا في مجال عمله الذي �سّخره اهلل له.

وم���ا م���ن �س���ّك ف���ي اأّن االإن�سان الطم���وح ي�سن���ع لنف�سه 

المتاع���ب الجميلة الت���ي يتحّداها, ويتغّل���ب عليها ليجعل 

من ال�سعوب���ات ُمنطلًقا يب���داأ فيه رحل���ة تحقيق الذات. 

متطّلًع���ا في كّل ه���ذه المراحل اإلى م�ستقب���ل م�سرق لي�س 

اأمام���ه َح�ْسُب؛ بل اأم���ام اأجيال واأجيال له���ا علينا جميًعا 

حق���وق ال بّد واأن نعمل ونعمل من اأج���ل توفيرها وتاأمينها 

له���م؛ لي�ستم���ّروا من بعدنا ف���ي م�سيرة العط���اء واالإبداع 

والتمّيز, ولي�ستمّر الوطن في م�سيرته التي ال تعرف الكلل 

وال الملل, وال تعرف معنى النكو�س اأو النظر اإلى الخلف.

ة, اأو ق�س�س  ا ف���ي اأّن وراء كّل متمّي���ز ق�سّ وال �س���ّك اأي�سً

يمك���ن اأن يكتبها بقلمه بع���د اأن كتبها بجه���ده وت�سحيته 

على مّر االأيام, ومن البديهي اأن تتمّيز ق�س�س هوؤالء عن 

غيرهم الأنهم ر�س���وا الأنف�سهم دخول معتركات التحّدي, 

ا  فكان محور »تحديات من الميدان التربوي« محوًرا مهمًّ

���ا في عددنا هذا؛ الإلقاء ال�سوء على تجارَب متعّددٍة  اأي�سً

ن�ستقي منها العبرة والفائدة؛ لتكون هذه الق�س�س منارة 

���ا للمتحّفزي���ن والمتوّثبين  ُي�ست�س���اء به���ا, ودافًعا حقيقيًّ

للفوز في ميادين ال�سبق والتمّيز.

���ا م���ن هذه  وعلي���ه, فق���د كان ال ب���ّد لن���ا اأن نع���رف بع�سً

الق�س����س, وكي���ف �ساغه���ا اأ�سحاُبه���ا, وكي���ف خططوا 

بفكره���م من اأج���ل اإكمال ق�س�سه���م, ومتابع���ة م�سيرة 

م���ن  ننتظ���ره  مّم���ا  الكثي���ر  وغي���ره  ه���ذا  نجاحه���م... 

المتميزين؛ ذكوًرا واإناًثا في مختلف حقول هذه الجائزة: 

جائزة الملكة رانيا العبداهلل للمعّلم المتمّيز.

ن�ساأل اهلل اأن ي�سمو ه���ذا الوطُن اأكثَر واأكثر, واأن يحفظه 

من كّل �س���ّر ومن كّل عابث, واأن يظ���ّل ِمنجاًبا للمبدعين 

ال�سادقي���ن ف���ي خدم���ة وطنه���م, واأن يحف���ظ الراي���ة 

الها�سمّية خّفاقًة في ال�سماء, اإنه ِنعم المجيب.

التحرير العلمي لمقاالت الفائزين:

الفا�سلة د. اإيمان الحوراني

الفا�شلة زينب اإر�شيدات

اإعداد المقدمة:

المعّلمة الفائزة ختام �سالح
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اأن���ا موجود” لطالم���ا حلمت منذ اأن ب���داأت م�سيرتي  اإذا  اأحل���م  “اأن���ا 
التعليمي���ة اأن اأحقق اآمال���ي واأحالمي بالجد والعم���ل, وكان هذا الحلم 

يدفعن���ي للعمل باإخال�س من اأجل اإعداد جي���ل موؤمن بربه منتٍم لوطنه 

مب���دع ومنج���ز, يفكر ف���ي حل الم�س���كالت ويط���ور ذاته ويث���ق بنف�سه, 

ويواجه تحديات الحياة, ويوظف تكنولوجيا المعلومات واالت�ساالت في 

تعلم���ه وفي حياته. و�سعيت اإلى االرتقاء بم�ست���وى طالباتي في مهارات 

القراءة والكتابة والعمليات الح�سابية, وقراءة االأعداد وكتابتها والجمع 

والط���رح, واكت�س���اب اأخالقيات العمل الجماعي, والمب���ادرة والدافعية 

وق���وة ال�سخ�سي���ة. واأ�سعى لخل���ق جّو اأ�س���رّي قائم على ال���ود والمحبة 

واالحترام واإك�ساب طالباتي المهارات الحياتية ب�سورة عملية. وتحقق 

حلم���ي من خالل اإجراء التغذية الراجعة الدورية والتنويع في الطرائق 

واالإ�ستراتيجيات المتبعة بم���ا يتوافق مع حاجات طالباتي, وبما يواكب 

تط���ورات الع�سر؛ مما جعلني اأركز على نقاط القوة, واأطلب الم�ساعدة 

م���ن زميالتي لتح�سي���ن نقاط ال�سعف لمعالجته���ا. والأرى حلمي واقعيا 

فق���د حر�ست على تطوير ذاتي؛ الأن التغيي���ر يبداأ من الذات من خالل 

االلتح���اق ببرنامج دبلوم التربية في تكنولوجيا المعلومات واالت�ساالت 

ال���ذي اأ�ساف لي ولطالبات���ي العديد من االإ�ستراتيجي���ات التكنولوجية 

الممتع���ة مثل القبعات ال�س���ت, والتعلم بالم�ساريع الت���ي تزيد من �سوق 

الطالب���ة للتعل���م والبحث. ولزي���ادة دافعية طالبات���ي للتعلم عملت على 

دم���ج التكنولوجيا في التعليم من خالل »التعلم المتمازج« و�ساركت في 

ال���دورات التي تقيمه���ا وزارة التربية والتعليم مث���ل دورة ICDL, ودورة 

اإنتل حيث اإنني �ساركت في جائزة اإنتل للمعلمين وح�سلت على المركز 

الثاني, وح�سرت العديد م���ن الدورات التربوية والندوات وور�س العمل 

باالإ�ساف���ة اإلى االإعداد والتنفيذ لموؤتمر” �سيع���ود زمن المعلم “ الذي 

انبث���ق عن الحملة التفاعلي���ة “ماذا يعني لك المعل���م ؟ “ واأتابع اأي�سًا 

الم�ستجدات التربوية والعالمية والحياتية؛ كي تنعك�س اآثارها االإيجابية 

عل���ى طالباتي على الرغم من ال�سعوبات التي واجهتنا واأهمها مقاومة 

التغيير, و�سغر الفئة التي اأدر�سها, اإال اأنه ال م�ستحيل مع ال�سبر والجّد 

والعم���ل المخل�س, فقد كان لم�ساركة زميالت���ي المعلمات واأولياء اأمور 

الطالب���ات والمجتمع المحلي االأثر الكبي���ر والم�ساركة الفاعلة في تقبل 

الم�ستجدات والم�ساعدة في تطبيقها ون�سرها.

نهى محمود مح�سن الم�سيعديين 

الفئة الأولى

جائزة المعلم المتميز

اإتاح���ة الفر�سة للطلبة للم�سارك���ة في العملية 

التعليمية, واالعتماد على الذات في تعلمهم
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محا�س���رة لالأمه���ات والمجتم���ع المحل���ي عن 

فن التعام���ل مع االآخرين والنظافة ال�سخ�سية 

لطلبتنا

ختام علي اأحمد �سالح

الفئة الأولى

جائزة المعلم المتميز

�بغته الت���ي جبله اهلل عليه���ا ب�سبغة  م���ا اأجم���ل اأن ي�سب���غ االإن�س���ان �سِ

االآخري���ن, لتختلط االأم�ساج, وتتالقى االأف���كار النيرة البناءة. تلك هي 

اأنا التي اأحاول دائما ارتياد عوالم اأخرى, لربما تبدو ب�سيطة؛ ولكن في 

مكامنها تكمن ج���ذوة الحركة الدائبة التي ت�سع نورا كلما اأطلت البقاء 

فيها, وكلما قدمت لها من عنفوان روحك المزيد.

حلم���ي االأكب���ر اأن يترك عالم���ي ال�سغير ب�سمته االأثيري���ة الجميلة مع 

ب�سمات اإن�سانية كثي���رة �سبقتني؛ لنكمل معا بانوراما الحياة الف�سلى, 

ونمت���د اأكثر في عالمنا االأكب���ر. نعم, اإن حلمي ه���و اأن اأترك اأثرا طيبا 

ف���ي هذه الحي���اة, وما دمت معلمة فاأي اأثر اأ�سمى م���ن اأن يوؤثر االإن�سان 

ف���ي وج���دان االإن�سان وفي فك���ره وعقل���ه؟ فحلم���ي اأن اأرى طلبتي قادة 

عظ���ام, واأن ينف���ع اهلل به���م دينهم واأمته���م ووطنه���م الأ�ست�سعر عظمة 

اإنج���ازي وعطائ���ي. اإن ف���وزي بجائ���زة الملك���ة رانيا العب���داهلل لعامي 

2008 و2012 ل���م يك���ن م�سادف���ة, فمنذ ال�سغ���ر واأنا اأ�سع���ى لتطوير 

�سخ�سيت���ي وثقافت���ي, فقد عكفت على قراءة الكت���ب الدينية والتربوية 

والثقافي���ة, وعملت على بناء ج�سور الثق���ة بيني وبين االآخرين, وتقبلت 

االآراء واالنتق���ادات, ول�ست اأخفي �سرا اإذا قلت لك���م اإنني تقبلت اأي�سا 

نظرات الح�سد ومحاوالت التعطيل واالإحباط, فكانت هذه االأمور دافعا 

م���ن دوافع ال�سير نح���و االأمام. وبو�سفي معلمة اأ�سع���ى لتطوير خبراتي 

التربوي���ة, التحق���ت ببرنامج الدرا�س���ات العليا في مج���ال التخ�س�س 

كمنح���ة من جمعي���ة الجائزة بعد فوزي ف���ي عام 2008 وم���ا اأزال اأعّد 

خط���ة تطويرية لتنمية ذاتي مهنيا واأكاديمي���ا, ومراجعة اأدائي لمعرفة 

جوان���ب القوة وال�سعف, والتغلب على نق���اط ال�سعف بح�سور الدورات 

التدريبية الالزمة مثل )االقت�ساد المعرفي, ICDL, اإنتل, وقد ح�سلت 

عل���ى اإج���ازة الت���الوة بع���د دورة متقدم���ة في ت���الوة الق���راآن الكريم, 

وح�س���رت المحا�س���رات وال���دورات التربوي���ة والموؤتم���رات المحلي���ة 

والدولية, وا�ست�سفت متخ�س�سين في المجاالت العلمية والتربوية. اإن 

تحقي���ق االأحالم و�سياغتها اإلى واقع اأم���ر ال يتاأتى هكذا خبط ع�سواء؛ 

اإنم���ا يحت���اج االأمر اإلى تخطيط واع وممنهج, ف���ال اأتطلع اإلى اأعلى قبل 

التاأك���د من ثبات مو�س���ع القدم, فاأبداأ من االأ�سه���ل اإلى االأ�سعب, ومن 

االأ�سغ���ر اإلى االأكبر, حت���ى اإذا ما تم لي ما اأريد م���ن تفا�سيل �سغيرة, 

قمت بجمعها واالنطالق من خاللها اإلى ما هو اأجل واأ�سمى. ل�ست ممن 

يحب���ون ال�سكوى والت�ساكي, ولكن ال بّد م���ن اأن اأعرج قليال على واحدة 

من العقبات التي واجهتني بداية عملي في التدري�س, هذه العقبة تكمن 
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ف���ي كون تخ�س�سي علم نف�س, وجاء تعييني معلمة �سف, فرحت اأ�ساأل 

واأق���راأ واأنظ���ر في تجارب االآخري���ن حتى تكونت ل���دي ح�سيلة معرفية 

جديدة لها ارتباطها الوثيق بتخ�س�سي االأ�سيل, فتكون لدي مزيج من 

المعارف المختلفة التي رح���ت اأ�سوغها في بوتقة واحدة حتى اأ�ستطيع 

تقديمها لالآخري���ن كل ح�سب �سنه وميوله ورغبات���ه وحاجاته, فتعلمت 

مثال قاعدة الن���ور في القراءة, وقمت بتعليمه���ا لغيري, وكذلك تغلبت 

على �سعف االإمكانات المادية ونق�س الموارد با�ستخدام عنا�سر البيئة 

ومخلفاتها في اإنتاج و�سائ���ل تعليمية, وتعاونت مع المجتمع المحلي في 

توفي���ر الدعم المادي لتح�سين البيئة التعليمي���ة من النواحي كافة مثل 

م�س���روع بيئت���ي االأجمل التابع لجمعي���ة الجائزة لجع���ل المدر�سة مكانا 

جاذب���ا م�سوقا حاف���زا للعطاء والتعلي���م. اأما عن نظرت���ي الم�ستقبلية؛ 

فق���د كانت جائزة الملكة رانيا العب���د اهلل ني�سان فخر واعتزاز حظيت 

ببهجته مرتين, وهذا م���ا يجعلني اأ�سمو بنظرتي نحو مزيد من العطاء 

والتفكي���ر بطرائ���ق مبتكرة وخالق���ة من اأج���ل الم�سي قدما ف���ي اأداء 

اأ�سرف الر�ساالت؛ ر�سالة التعليم.
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اأريج محمود ح�سن العملة

الفئة الأولى

جائزة المعلم المتميز

من���ذ اأن ب���داأت في ر�سالة التعليم و�سوب ناظ���ري » وقل اعملوا ف�سيرى 

اهلل عملك���م ور�سول���ه والموؤمن���ون « فالتميز لي����س وليد ي���وم اأو �سهر اأو 

�سنة, بل هو من بداية العمل المهني. وبتحقيقي لقب التميز اأ�سعى اإلى 

ن�س���ر ثقافة التميز في الميدان التربوي, وتعميق فكرة التحدي والتميز 

لدى المعلمي���ن والمعلمات, فاأنا اأحلم بميدان ترب���وي يعج بالمتميزين 

ف���ي �ست���ى المجاالت, فق���د عملت فور ح�سول���ي على اللق���ب على ن�سر 

ثقاف���ة التميز في مدر�ست���ي والمدار�س المج���اورة, باالإ�سافة اإلى ن�سر 

المق���االت والعبارات المحفزة م���ن خالل �سبكة التوا�س���ل االجتماعي 

)facebook( ف���ي �سبكات المدار�س كافة لتذلي���ل �سعوبة التنقل اإلى 

المدار�س البعيدة, واأح�سل على تغذية راجعة بحمد اهلل ب�سكل اإيجابي. 

اإنن���ي اأ�سعى دائما اإلى تطوير ذاتي بااللتحاق بور�سات العمل التي تثري 

اأدائ���ي, وكذل���ك من خالل االطالع عل���ى المواقع التربوي���ة لال�ستفادة 

م���ن االأ�سالي���ب الم�ستجدة في التدري����س في العالم. وق���د حر�ست في 

بداي���ة تعييني على الح�سول على �سه���ادة ICDL واأكمل حاليا درا�ساتي 

العلي���ا باإذن اهلل تعاإلى, واأحر�س اأي�سًا على التوا�سل مع المتميزين في 

المي���دان التربوي لال�ستف���ادة من خبراتهم وتجاربه���م, وكذلك اأ�سعى 

اإل���ى تطوير ذاتي باإ�سراك طلبتي في ن�ساطات ال منهجية مثل الم�سرح, 

واأ�س���ارك في ن���دوات نقدي���ة لالأعم���ال الم�سرحية على م�ست���وى وزارة 

الثقافة والفنون واأتوا�سل مع اأ�سخا�س من خارج الميدان التربوي, مما 

�سق���ل �سخ�سيتي و�سخ�سية طلبتي, باالإ�سافة اإلى اأنني اأ�سركت طلبتي 

ف���ي التوا�سل م���ع م�سوؤولي���ن مثل مدي���ر التربية ومت�س���رف المنطقة. 

واأتطل���ع اإلى م�ستقبل م�سرق مع معلمي���ن متميزين بعد �سنوات عدة, اإذ 

نجع���ل ثقافة التميز منهجَا اأ�سا�سيَا عند كل معلم ومعلمة والو�سول اإلى 

االقتن���اع ب���اأن المعلمين هم ق���ادة التغيير واالإ�س���الح؛ لننتقل فيما بعد 

اإل���ى اأن ت�سبح هذه الثقاف���ة �سيئَا مولودَا بالفط���رة عند كل المعلمين. 

�ساأحاف���ظ على ه���ذا اللقب الغالي ال���ذي و�سمت به فاأ�سب���ح تكليفًا لي 

بالمثاب���رة على الجد واالجته���اد وزيادة مواطن االإب���داع والتميز لدي, 

فاأرف���د المجتمع باأبناء بارين ولبنة �سالحة تدعم البناء الكبير متمنية 

م���ن اهلل العلي القدير اأن يمكنني من تحقيق غايتي وهدفي اإنه على كل 

�سيء قدير.

ل�س���رح  االأم���ور  باأولي���اء  اجتماعات���ي  اإح���دى 

الم�سروع الذي �ست�سارك بناتهن فيه
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معلم���ة �ساحبة ر�سالة تع�سق مهنتها لما لها من مكانة �سامية, فيكفيني 

فخ���رًا اأنها مهن���ة االأنبياء والر�سل. اأ�سعى لتحقي���ق حلمي في بناء جيل 

يوؤم���ن بربه محب لوطنه منت���م الأمته, مزود بالعل���م والمعرفة والقدرة 

على حل الم�سكالت �سمن بيئة تربويه اآمنة, ت�سجع االإبداع والتميز.

يكم���ن تميزي في حبي الكبير الأبنائي الطلبة وتفهمي لطبيعة المرحلة, 

وللخ�سائ�س النمائية لهم, فاأب�ّس���ط المواد الدرا�سية, وانتقل بهم من 

المح�سو�س اإلى المجرد, واأعمل على اإثارة دافعيتهم للتعلم, وت�سجيعهم 

عل���ى المطالع���ة؛ الأن ق���ارئ اليوم ه���و قائد الغ���د. واأتعاون م���ع اأولياء 

االأم���ور مما اأ�سهم في رفع م�ست���وى التح�سيل, واإثراء طلبتي بالخبرات 

الال�سفية, واأعالج الكثير من �سعوبات التعلم لدى بع�سهم. اأتمثل قيمًا 

اأ�سا�سي���ة واأ�سع���ى با�ستم���رار الأن تكون اأخالقي في عملي���ة التوا�سل مع 

جميع المحيطين بي الحب واالإيثار وال�سبر واالإخال�س في العمل؛ مما 

جعلن���ي قدوًة نلت بها الدع���م والت�سجيع من مديرتي وزميالتي. اأ�سرك 

طلبتي في جميع االأن�سط���ة المدر�سية كاالإذاعة المدر�سية واأ�سطحبهم 

في جوالت داخل البلدة, وزي���ارات للم�سجد واأخرى للتاأمل في الطبيعة 

والم�سارك���ة في االحتفاالت والم�سابقات, واأنمي لديهم مهارات حياتيه 

“كالتاجر ال�سغير”, واأعمل العديد من البحوث االإجرائية والن�سرات 
والمجالت ليفيد منها المعلمون والطلبة على حّد �سواء.

كلما م�سينا بم�سيرتنا التعليمية تكبر االأحالم بداخلنا, ولتحقيقها اأ�سع 

خطة لتطوير ذاتي بالتحاقي بال���دورات التربوية والحا�سوبية مثل اإنتل 

و ICDL. واأنقل اأثر التدريب للغرفة ال�سفية, واأ�سجع التعلم الذاتي.

ال يخل���و عمل م���ن المعوقات, واأهمها قل���ة الموارد وزي���ادة العبء على 

كاهل المعلم بازدياد اأعداد الطلب���ة, وارتفاع االأن�سبة, وكلها اأعالجها 

بالتخطي���ط ال�سليم واتخ���اذ الق���رارات الت�ساركية م���ع االإدارة واأولياء 

االأم���ور. اأتطل���ع لتحقي���ق المزيد م���ن االإنجاز من خ���الل تطوير نف�سي 

مهني���ًا واأكاديمي���ًا بمواكبة كل ما ه���و جديد ويث���ري تخ�س�سي, وذلك 

باإكم���ال درا�ستي العليا اإن �ساء اهلل. و�ساأعمل لنيل محبة طلبتي وثقتهم 

بتقدي���م كل ما م���ن �ساأنه دعمهم لتحقي���ق اأهدافه���م وتطلعاتهم. ولن 

اأتخل���ى يوما عن لق���ب المعلمة المتمي���زة, بل �ساأب���ذل ق�سارى جهدي 

الأزيده تاألقا واإ�سراقاً, ودافعي هو قوله تعاإلى:)وقل اعملوا ف�سيرى اهلل 

عملكم ور�سوله والموؤمنون( �سدق اهلل العظيم.

فاطمة �سعيد جراد الطراونة

الفئة الأولى

جائزة المعلم المتميز

من اأ�سعد لحظاتنا م�ساركتنا بتقديم االأنا�سيد 

واالأغاني في االحتفاالت 
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من���ذ اأن التحق���ت بمهن���ة التعلي���م وكل���ي ثقة اأنن���ي �ساأعمل ب���كل اأمانة 

واإخال����س؛ فمهنة التعلي���م مهنة مقد�سة ال تحتمل الف�س���ل والياأ�س, بل 

تحتمل ال�سب���ر والتفاني. فاأنا اأتعامل مع جي���ل باأ�سره, م�ستقبل يم�سي 

عل���ى االأر�س �سعيًا نحو االأفق, ويحتاج لمن يم�سك بيده لي�سل اإلى هذا 

االأف���ق. اأدركت اأن دوري ال يتوقف عند باب الغرفة ال�سفية؛ واإنما يمتد 

للمدر�س���ة باأ�سرها وللمجتمع المحيط بهذه المدر�سة, بل اإن دوري يكاد 

يمت���د على نطاق الوطن, وهذا ما اأ�سعى اإليه؛ وذلك من خالل االإ�سهام 

ف���ي اإع���داد جيل م���ن الطلب���ة, يمتلك���ون مه���ارات التفكي���ر, ويدركون 

تحدي���ات وطنه���م وم�سكالت���ه ويحمل���ون م�سوؤولية التغيي���ر. من خالل 

قناعتي االإيجابي���ة نحو مهنة التعليم ا�ستطع���ت اأن اأكون نموذجًا جيدًا 

ف���ي مدر�ست���ي, وانعك�س ذلك على طالبي الذي���ن اأعلمهم, وفي كل يوم 

اأتوجه فيه للمدر�سة اأقرر باأنني �ساأجعل كل طالب ي�سعر باأنني له وحده, 

فلي����س هناك طالب مهمل, فالجميع له دوره, وعليه م�سوؤولية يقوم بها, 

وبالتال���ي كل طال���ب ي�سعر باأهمية ح�س���وره للمدر�س���ة, والم�ساركة في 

اأن�سطته���ا, وي�سبح لديه دافع قوي لتطوي���ر نف�سه, ليمار�س دوره ب�سكل 

اأف�س���ل. اإّن تنويع���ي ف���ي اإ�ستراتيجي���ات التدري����س لتنا�س���ب الذكاءات 

المتع���ددة للطلبة م���ن تعل���م باللعب, وتوظي���ف الدرام���ا, والق�س�س, 

والغن���اء, والعم���ل ف���ي مجموع���ات, وتدريبهم عل���ى مه���ارات التفكير 

والق���درة على اتخ���اذ القرار, وربط م���ا يتعلمون بالحي���اة و بم�سكالت 

مجتمعهم, وم�ساركتهم في الم�سابقات المحلية واالإقليمية انعك�س على 

م�ست���وى تح�سيلهم وعلى بناء �سخ�سياته���م. اإن عالقتي الت�ساركية مع 

اأولي���اء االأم���ور تخدم الطالب وت�سهم في تح�سي���ن البيئة المدر�سية, اإذ 

اأ�سرك الطلبة في اأن�سطة المدر�سة لي�سعروا باأنهم جزء منها. والأن من 

طبعي الم�ساركة الفاعلة, فاإنني اأتبادل مع زميالتي االأفكار, واأبادر في 

العم���ل مهما كان �ساقًا, مما يحفز زميالت���ي ويدفعهن للم�ساركة. ومن 

باب تبادل الخبرات اأع���ددت درو�سًا تطبيقية في اإ�ستراتيجيات حديثة 

في التدري�س على م�ستوى المديرية. 

وقد واجهت الكثير من ال�سعوبات والتحديات في تطوير ذاتي اأكاديميًا 

ومهني���ًا؛ كون���ي معلم���ة �س���ف, والأن ن�ساب���ي م���ن الح�س����س مرتفع, 

والمعادل���ة ال�سعبة اأن توازن بين العم���ل والدرا�سة, ومع ذلك التحقت 

ببرنامج الماج�ستير في الجامع���ة الها�سمية, وتخرجت بتقدير ممتاز, 

ول���م اأتوق���ف عند ذل���ك, فق���د التحقت ببرنام���ج الدكت���وراه بالجامعة 

االأردني���ة وما زلت على مقاعد الدرا�سة, وبالدرجة نف�سها من االهتمام 

هتوف فرح �سمارة �سمارة

الفئة الأولى

جائزة المعلم المتميز

المعلم���ة هتوف �سم���ارة وطلبتها ف���ي احتفال 

مديرية الر�سيفة بعيد ميالد القائد



كيف نعّد أبناءنا للحياة ؟

30 | ر�سالة املعلم  2013 

التح���ق بكل ما ي�ستجد م���ن دورات وور�س عمل تعقدها اأكاديمية الملكة 

راني���ا اأو وزارة التربي���ة والتعليم, كل ذلك يتطلب من���ي الوقت والجهد 

والمثابرة والعمل المتوا�سل حتى اأحقق المعادلة ال�سعبة للنجاح. وفي 

ظل هذه الظروف المليئة بالعمل والعلم, فقد ح�سلت على لقب المعلم 

المتمي���ز. ال �س���ك اأن هن���اك تعبًا, ولكن���ه التعب الممت���ع المثمر. وبعد 

ح�سول���ي على لقب المعلم المتميز �ستزي���د الم�سوؤولية؛ فاأنا اأحمل لقبًا 

عزي���زًا وثمينًا ويجب اأن اأك���ون بكل معنى الكلمة بم�ست���وى هذا اللقب؛ 

فبف�سل���ه ح�سلت على رتب���ة معلم اأول, كما اأنن���ي اأ�سعى للح�سول على 

درجة ف���ي ال�سلم الوظيفي الأك���ون م�سرفة تربوية للمرحل���ة االأ�سا�سية؛ 

الأنقل تجربتي لعدد اأكبر من المعلمات وعلى نطاق اأو�سع من المدار�س, 

كم���ا اأرغب في الم�سارك���ة الدولية والعالمية ف���ي الموؤتمرات التي تعقد 

حول التعليم. 
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م���ن منبع حبي لمهنتي ولطلبتي اأنني اأحر�س على اإيجاد طالب متوازن 

ال�سخ�سية من جميع الجوانب: الدينية والج�سمية والنف�سية وال�سحية, 

واأح���اول التعرف اإلى م�س���كالت الطلبة لحلها ب�ست���ى الو�سائل, واأ�سمح 

بالم���رح والدعاب���ة واأ�سمح باالأخط���اء اأثن���اء التعلم, واأنظ���ر لالأخطاء 

عل���ى اأنها فر�س يجب اغتنامها, واأنمي الح���وار والنقا�س داخل الغرفة 

ال�سفي���ة, واأنمي روح القيادة لدى طلبت���ي من خالل اإ�سراكهم باللجان 

واالإذاعة المدر�سية وم�سروع لب�سي ولب�سك الذي يخدم الطلبة اأنف�سهم, 

واأعم���ل على تنمية مه���ارة التوا�سل لدى الطلبة م���ن خالل دمجهم مع 

اأقراأنه���م والعم���ل ب���روح الفري���ق, واأجعله���م يمار�سون مه���ارة االإقناع 

بالح���وار الهادف, وال اأقلل من قدرات طلبتي, واأ�سع توقعات عالية لهم 

واأ�ساعده���م على االرتقاء بم�ستوى تفكيرهم واإنتاجهم من خالل توفير 

البيئ���ة االآمنة والم�سجعة على التميز واالإب���داع مثل الطالبة �سالم التي 

فازت بالمركز االأول على م�ستوى مديرية لواء القوي�سمة بم�سابقة حفظ 

كتاب اهلل, وطالبة اأخرى عملت جهازًا م�سابهًا لعمل الدارة الكهربائية 

)مروح���ة كهربائي���ة ( واأخ���رى قدم���ت برنامج���ًا تلفزيوني���ًا )اع���رف 

بل���دك( وقد اأ�سركت الطلبة في بع�س االأبح���اث االإجرائية مثل اأ�سباب 

�سع���ف التح�سي���ل واأ�سالي���ب التقوي���م, وخ�س�ست ح�س���ة المو�سيقى 

لق���راءة بع�س الق�س�س, اأو لتدري���ب الطلبة على دبكات وطنية, وفعلت 

مكتبت���ي العربية في �سرح الدرو�س, وعملت جل�سات حوارية اأمام بع�س 

المعلم���ات لمناق�س���ة االأ�سالي���ب الت���ي ا�ستخدمتها في ع���الج ال�سعف, 

واأفع���ّل التغذية الراجعة باالإفادة من خب���رات المعلمات. واأحر�س على 

العم���ل مع زميالتي بروح الفريق, ولدي ملفي الخا�س الذي اأتبادله مع 

زميالت���ي, وعالقت���ي مع مديرتي ي�سودها االحت���رام, وال اأتوانى عن اأي 

عمل يعر�س علي من قبلها.

بقدر همتك وجدك ومثابرتك يكتب تاريخك, والمجد ال يعطى جزافا, 

و اإنما يوؤخذ بجدارة. هذا هو �سعاري, فاأنا اأعددت خطة لتطوير ذاتي, 

الأنن���ي على يقين باأن المعلم الناجح هو المعلم الذي ينمي نف�سه ذاتيا, 

لذا قم���ت بتفعيل الزيارات ال�سفية بين المعلم���ات, وممار�سة القراءة 

واال�ستم���اع اإل���ى برامج تلفزيوني���ة تربوي���ة, والتحقت باأكث���ر من دورة 

وفاء اإبراهيم محمد �سومان

الفئة الأولى

جائزة المعلم المتميز

البازار من اأعمال المجتمع المحلي الذي قمت 

بتنظيمه في مدر�ستي
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تدريبي���ة منها قي���ادة الحا�سوب ودورة المناهج المط���ورة, واالقت�ساد 

المعرف���ي, والطفول���ة المبك���رة, ودورة اإنت���ل, ودورة المعلمين الجدد 

ودورات الكادر العربي, واطلعت على المواقع الخا�سة بالعملية التربوية 

والتعليمية في االإنترنت, وقمت بعمل موقع اإلكتروني تعليمي للمدر�سة, 

وا�ستخدم���ت كامي���را الهات���ف لت�سجي���ل بع����س الح�س����س لمعالج���ة 

بع����س االأخط���اء ال�سلوكية, وقمت بعمل ح�س����س محو�سبة, وحو�سبت 

منه���اج ال�س����ف االأول ون�سرت���ه عل���ى الموق�ع ال���ذي قم���ت بت�س�ميمه

www.shajareteldor.weebly.com و�سمم���ت ملف اإنجاز خا�س 

بالمدر�س���ة على برمجيات مختلفة. وا�ستخدمت م���ادة المناهج المحو 

�سبة عل���ى منظومة االيديوي���ف. اإّن تكريم جاللة الملك���ة رانيا لي كان 

حلما واأ�سبح حقيقة, وزادت ثقة االآخرين بي واأعطتني دفعة اإلى االإمام 

لموا�سل���ة االإنجاز والعمل والتميز؛ لكنني ل���ن اأتوقف عند هذه الخطوة 

فح�س���ب على الرغم من اأن و�سعي ال�سح���ي �سيئ؛ لكنني �ساأجعل هذه 

الجائ���زة حافزا جديدا اإلى جانب طموح���ي ورغبتي في تعلم كل ما هو 

جديد ومفيد ل���ي ولطلبتي؛ لذا �ساأعمل على تكثي���ف الدورات وور�سات 

العمل لكي اأفيد زميالتي المعلمات واالأمهات الم�ستعدات والمتحم�سات 

لتح�سي���ن العملية التعليمي���ة التعلمية. و�ساأعمل على ن�س���ر الجائزة في 

مديريت���ي الأنن���ي اأنا الوحيدة منذ 7 �سنوات الت���ي تفوز في الجائزة من 

مديريتي, وه���ذا �سكل عندي تحديًا الأنني عرفت اأن الم�ساركة في هذه 

الجائ���زة بعي���دة عن التحي���ز والوا�سطة كم���ا كنت اأ�سم���ع. اإن الجائزة 

تت�س���ف بالم�سداقية وال�سفافية؛ لذا �ساأعمل على تجذير ثقافة التميز 

ل���دى المعلمي���ن. �ساأ�سع���ى الإكم���ال درا�ستي العلي���ا وح�س���ور الدورات 

التدريبي���ة حول تطوي���ر المناهج خا�سة واأنا م���ن اللواتي تم اختيارهن 

لتطوي���ر منه���ج الريا�سيات م���ن منظم���ة )Usaid(. واأخي���رَاً اأقول اإلى 

كل معل���م فا�س���ل اإّن هذه الجائ���زة لي�ست بحاجة اإلى جه���د اإ�سافي بل 

تحتاج اإلى ترتيب وتنظيم العمل وجمعه وتوثيقه, واأن�سحكم يا زمالئي 

المعلمي���ن اأن تدر�س���وا طل���ب التر�سيح بدق���ة �سدي���دة, واأن تعبروا عن 

اأنف�سك���م, واأن تبحثوا ع���ن مواطن االإبداع في نف����س الطالب, فالمعلم 

المتميز ال يياأ�س من اإيجاد طلبة متميزين. 
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حلمي يكمن في بناء جيل قادر على اإدارة تعلمه وربطه بالواقع, واأعمل 

عل���ى تحقيقه من خ���الل التعاون مع زميالت���ي وم���ع االإدارة والمجتمع 

المحلي, وا�ستخ���دام اإ�ستراتيجيات التدري����س المنوعة التي تنمي حب 

البحث والتق�سي, وحل الم�سكالت وتوظيف اأدوات التكنولوجيا المتاحة 

وتوفير الو�سائل التعليمية البديلة, والعمل على اكت�ساف مواطن االإبداع 

وتنميته���ا م���ن خ���الل ا�ستخدامي الأ�سل���وب المعل���م ال�سغي���ر؛ اإذ اأتيح 

المج���ال لطلبت���ي لتول���ي اإدارة تعلمهم حي���ن اأعهد اإليه���م القيام بدور 

المعلم.وقد القت الفك���رة اإعجاب الطالبات و�ساهدت الهمة والتناف�س 

في البحث عن المعلومة وتقديمها بطريقة رائعة.

 انطلق���ت في تطوي���ر ذاتي من مقول���ة )اإن لم تحب عمل���ك فلن تنجح 

ف���ي حيات���ك(؛ اإذ اأعد خطة تطويري���ة لتنمية نف�س���ي تخ�سع للمراجعة 

والتعدي���ل با�ستم���رار, والتحق���ت بالعدي���د م���ن ال���دورات والور�س���ات 

التدريبي���ة التي �ساعدتني مهني���ا مثل دورة االقت�س���اد المعرفي ودورة 

اإنت���اج الو�سائ���ل التعليمي���ة, ودورة الت���الوة والتجوي���د, ودورة تطوي���ر 

المناه���ج وغيرها من ال���دورات التي اأ�سهمت في �سق���ل �سخ�سيتي في 

اإطار تربوي مميز, وقد در�ست دبلوم تكنولوجيا المعلومات لم�ساعدتي 

ف���ي توظيف اأدوات التكنولوجيا في التعليم. والأن العطاء �سر من اأ�سرار 

االإب���داع ول���كل من ي�سارك ف���ي عملية بناء جي���ل هو اأ�سا����س المجتمع, 

فق���د ركزت في عملية التطوي���ر على الجميع وال �سيما الطلبة والمجتمع 

المحل���ي؛ اإذ واجهتن���ي العديد م���ن ال�سعوبات ك���ون مدر�ستي تقع في 

اإحدى المناطق النائية, ولعل اأبرزها نق�س الموارد وعدم توافر اأجهزة 

حا�سوب, و�سعف التوا�سل بي���ن المجتمع المحلي والمدر�سة. لكن هذه 

التحدي���ات ال تقف عائق���ا اأمام اإ�سرار المعلم, فقم���ت ب�سراء حا�سوب 

على ح�سابي ال�سخ�سي لخدم���ة الطالبات, واإعداد ح�س�س محو�سبة, 

وحف���زت طالباتي الإنت���اج و�سائل من موارد متاحة م���ن البيئة, ونظمت 

مجموع���ة من الم�سابق���ات الأهالي الطلب���ة مثل م�سابق���ة حفظ القران 

الكريم, واأ�سركتهم في االحتفاالت المدر�سية, ولعل ح�سولي على لقب 

معل���م متميز يعد اأكبر تحدِّ اأثن���اء تطوير ذاتي. اإّن مدر�ستي تحتاج اإلى 

جهد م�ساعف لنق�س االإمكانات والبيئة التي ما زالت بعيدة عن التطور 

التكنولوج���ي, وهذا يحفزني لال�ستمرار في تطوي���ر نف�سي وتطوير من 

حول���ي, والحفاظ على لقب المعلم المتميز, واالرتقاء باأدائي وموا�سلة 

التطور المهني, ومتابعة درا�ستي العليا باإذن اهلل تعاإلى.

رائدة علي محمد الريان

الفئة الثانية

جائزة المعلم المتميز

اإ�س���راك المجتم���ع المحل���ي ف���ي الم�سابق���ات 

الدينية والثقافية حافز الإنجاح عملية التعلم
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اأن���ا معلم���ة مطبوعة على ُحّب ر�سالت���ي, اأعتز واأفتخر به���ا؛ الأنها ر�سالة 

االأنبياء والر�سل, اأ�سكر المجتمع على ثقته بي عندما ا�ستودعني اأعز ما 

لدي���ه اِلأقوم بحم���ل هذه االأمانة, فاأنا االأم الثاني���ة التي تحت�سن اأبناءها 

وترعاهم اأح�سن رعاية. اإنني اأتمثل في تدري�سي وتعليمي لطلبتي مبادئ 

الدين االإ�سالمي ال�سمحة والقيم العربية االأ�سيلة, واأف�سل ما تو�سل اإليه 

العل���م من الط���رق واالأ�ساليب الناجعة في تربي���ة وتعليم جيل الم�ستقبل 

الواعد بالخير والعطاء. اأنا هادئة في تعاملي مع الطلبة, اأراعي الفروق 

الفردية باال�ستفادة من نماذج التعلم لكل الطلبة, وتطبيق نظرية الذكاء 

االنفعال���ي؛ وذل���ك بقبول كل م���ا ي�سدر عن طلبتي م���ن تفكير و�سلوك, 

فاأن���ا معّززة ومعّدلة وموجهة ومر�س���دة لهم جميعًا, متعاونة مع مديرتي 

وزميالتي في كل ما من �ساأنه خدمة العملية التعليمية التعلمية وتوظيفها 

في �سقل �سخ�سية طلبتي؛ لمواجهة تحديات الم�ستقبل بكل ثقة واقتدار. 

وللبيئة تاأثيٌر �سواء اأكان اإيجابيًا اأم �سلبيا, ولذلك فاإنني اأربطها بمحتوى 

المنهاج النظ���ري؛ لتكون رديفًا ووعاًء لكل ما فيه من معلومات وحقائق 

وقيم واأفكار. حلمي ُروؤية طلبتي في اأف�سل مواقع العطاء ومراكز االإنتاج 

لمجتمعه���م ووطنه���م, واإعداد جي���ل موؤمن بربه معتٍز بدين���ه وبعروبته, 

متف���اٍن في الدف���اع عن وطنه, م���زوٍد بالعلم والمعرف���ة. اإن ما تتميز به 

العملي���ة التربوي���ة هو مواجهته���ا للكثير من ال�سعوب���ات والتحديات وال 

�سّيم���ا ف���ي ع�سٍر و�سل���ت فيه التكنولوجي���ا وو�سائل االإع���الم اإلى جميع 

مج���االت الحي���اة, وعلينا مواجهة ه���ذا المّد الهائل ب���كل عزيمة؛ ناأخذ 

النافع المنا�سب لديننا وعروبتنا وحاجات مجتمعنا, ونترك ما هو �سار 

وغي���ر متنا�سب ومبادئ ديننا وقيمنا االأ�سيلة, ولذا فاإنني اأ�سعر اأن اأهم 

تح���ٍد يواجهن���ا ه���و “ التكنولوجي���ا ومحنة القيم “ ولكن عل���ى قدر اأهل 

العزم تاأتي العزائُم, اإنني اأّعلم اأبنائي وبناتي الطلبة, واأوجههم لما فيه 

الخير والنفع, واأحذرهم مما فيه ال�سر وال�سرر. 

وم���ن اأجل تحقيق حلمي عمدت اإلى االرتق���اء بذاتي اأكاديميًا, فدر�ست 

الدبل���وم العالي ف���ي تكنولوجيا المعلوم���ات واالت�س���االت, واأحر�س اأن 

اأح�سر الور�سات التدريبية والندوات على م�ستوى المدر�سة والمديرية, 

واأطلع على الم�ستج���دات التربوية الحديثة, واأتب���ادل الزيارات, واأطلع 

عل���ى موقع الوزارة, كما قمت باإعداد درا�سة ح���ول بيئة مدر�سية اآمنة, 

وح�سل���ت على �سه���ادة ICDL وINTL, و�ساأ�سعى دائمًا لالرتقاء بنف�سي 

والحفاظ على تميزي.

وداد عبد الرحمن محمد الم�ساعلة

الفئة الثانية

جائزة المعلم المتميز

اإ�س���راك المجتم���ع المحل���ي ف���ي الم�سابق���ات 

الدينية والثقافية حافز الإنجاح عملية التعلم
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اإن م���ا جعلن���ي معلمة متميزة ه���و ُحّبي ال�سديد لمهنت���ي واإخال�سي في 

ًة في معالجة الم�سكالت ال�سلوكية  عملي وتعاوني مع اأولياء االأمور خا�سّ

والتح�سيلية لدى طلبتي, فمن االإجراءات التي اتبعتها لتحقيق التوا�سل 

البّن���اء عمل لقاء اأ�سبوعي في المدر�سة لالأمهات واأبنائهن ممن لديهم 

م�س���كالت �سلوكية وتح�سيلية بواقع �ساعتي���ن كل يوم �سبت وقد كان له 

اأثٌر كبير في حل الم�سكالت ال�سلوكية والتح�سيلية عند طلبتي االأعزاء.

واأتطل���ع في الم�ستقبل القري���ب الأن اأكون م�سرفة تربوي���ة متميزة تنقل 

خبراته���ا وتجربته���ا في المي���دان التربوي للمعلمي���ن, وذلك من خالل 

اال�ستم���رار في العط���اء ومتابع���ة الم�ستج���دات وتوظي���ف التكنولوجيا 

واال�ستفادة من الخبرات العالمية, فال�سعي اإلى التميز من اأهم الغايات 

التي اأ�سعى لتحقيقها.
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اجعل حلمك حقيقة باالإرادة والت�سحية فاإن لكل مجتهد ن�سيب.

ع�س���رون عام���ًا مّرت واأنا اأتفان���ى واأحلم باإعداد جي���ل واع موؤمن بربه, 

منت���م لوطنه, م�سل���ح بالعلم, قادرعلى تحدي���ات الم�ستقبل, يعتز بلغته 

العربية لغة القراآّن؛ ل���ذا اأ�سعر ب�سمو مهنتي بو�سفي معلمة لغة عربية. 

والأن الطال���ب محور العملية التعليمية والتعلمي���ة, فاأنا اأ�سعى اإلى تنمية 

�سخ�سي���ة الطال���ب في المجاالت كاف���ة. اأقتدي بالر�س���ول المعلم عليه 

ال�سالة وال�س���الم واإنني معلمة مخططة لعملي���ة التعليم ول�سُت ملقنة, 

بل محف���زة, ومر�سدة, ومربية, ومتفاعلة, اأعزز انتماء الطلبة لوطنهم 

ط المعلومة با�ستخدام االإ�ستراتيجيات المتنوعة, واأت�سلح  ودينهم. اأب�سِّ

باأن���واع المعرف���ة, الأقف اأمام طلبت���ي وقفة المعل���م, فالمتعلم اأمانة في 

عنق���ي واأنا م�سوؤولة عنه اأم���ام ربي. فيا لفرحتي حي���ن األتقي مهند�سة 

اأو طبيب���ة م���ن طالباتي القدام���ى فتقول لي اأاأنت المعلم���ة هدى؟ اأقول 

نعم واأنا فخورة به���ا اإنها الثمار قد ن�سجت واأعطت اأُكلها. اأطور نف�سي 

با�ستم���رار, واأتاب���ع الم�ستج���دات التربوي���ة ب�سغف, واأح�س���ر الدورات 

واالجتماع���ات, والموؤتم���رات, واأتاب���ع ق�س�س النج���اح, لتثقيف نف�سي 

»الأن���ه من ظ���نَّ اأنه تعل���م فقد ب���داأ جهله«. اأع���د خطة تطويري���ة ذاتية 

واأ�سع���ى لتحقيقها, واأتبادل الخبرات مع الزميالت, واأ�ستفيد من خبرة 

المجتم���ع المحلي, واالإنترنت. اأ�سرك نف�سي ف���ي الن�ساطات المدر�سية 

كاف���ة, واإ�سافة لعملي معلمة, فاأن���ا م�سوؤولة ن�س���اط, واإذاعة مدر�سية, 

ومجل����س اأمهات, ومق�س���ف, وتغذية, وو�سائل تعليمي���ة, ومربية �سف, 

ونائب���ة المدي���رة, و�سكرتيرة, ومر�س���دة واأمينة مكتب���ة, وذلك لنق�س 

ال���كادر االإداري حيث ا�ستفدت من خبرت���ي االإدارية, فقد عملت اإدارية 

في مدر�سة عين جالوت الثانوية رئي�سة للديوان.

وعل���ى الرغم من تعداد المه���ام اإال اأنني على ق���در الم�سوؤولية, ومتقنة 

للعمل, فالمعلم الذي يتحمل ال�سعاب ال بد اأن يحلم واأن ي�سعى لتحقيق 

حلم���ه. فك���م حلم���ت اأن اأ�سبح معلم���ة متمي���زة فحق���ق اهلل طموحي, 

و�ساأحف���ظ تمي���زي واأبث ر�سالت���ي بو�سفي �سفي���رة للتمي���ز بمزيد من 

العطاء, فالتعليم اأمانة واإبداع.

هدى ال�سيخ عبد الرحمن داود الرابي

الفئة الثانية

جائزة المعلم المتميز

اأت�سلح باأنواع المعرفة, الأقف اأمام طلبتي 

وقفة المعلم
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يعود بي الزمن اإلى الوراء الأتذكر معلمتي التي كانت ملهمتي, لي�س الأنها 

وقف���ت اإلى جانبي االآن, بل الأنني تعلقت به���ا واأحببتها وب�سببها اخترت 

مهن���ة التعليم, و�س���وف تتعجبون عندما تعلمون اأنه���ا معلمة ريا�سيات, 

واأن���ا ب�سبب حبي لها اأ�سبحت معلمة ريا�سي���ات, فمن هنا انطلقت من 

محبت���ي لمعلمتي ومن محبتي لمهنة التعلي���م, فقد كنت اأقول وما زلت: 

اإن م���ن يع�سق مهنته يبدع بها, واأنا والحمد هلل محبتي لمهنتي هي التي 

جعلتن���ي اأتميز, واإخال�سي في عمل���ي هو �سبيلي اإلى التميز, واأرى ذلك 

م���ن خالل عيون طالباتي التي تراقبن���ي ب�سغف, وزميالتي اللواتي اأرى 

في عيونهن كل تقدير واحترام, ومديرتي التي تقدرني وتحترمني, وكان 

ح�ساد هذا التميز لقب المعلم المتميز الذي ح�سلت عليه. لقد �سعيت 

اإل���ى تطوير ذاتي من خالل ح�سور الن���دوات والدورات, والم�ساركة في 

الموؤتم���رات الت���ي تقام في المدر�س���ة, ومتابعة الم�ستج���دات التربوية, 

ونق���ل الخب���رات من خالل عق���د ور�سات عمل لبع����س الزميالت داخل 

المدر�س���ة وخارجه���ا. اإن طول ال�سنوات التي تجمعن���ا مع طلبتنا لي�ست 

ه���ي مفتاح التميز واالإب���داع؛ لكن البحث عما هو جديد ومميز من اأجل 

طالباتي وهو م���ا دفعني اإلى تطوير ذاتي من خالل عمل خطة للتطوير 

الذات���ي لح�سور الن���دوات وال���دورات والم�ساركة ف���ي الموؤتمرات التي 

تق���ام في المدر�سة, ومتابعة الم�ستج���دات التربوية, ونقل الخبرات من 

خالل عق���د ور�سات عمل لبع�س الزميالت داخ���ل المدر�سة وخارجها, 

والبح���ث عما هو جديد. ونحن جميعا نتفق اأن كل معلم يواجه تحديات 

و�سعوبات في م�سيرته التعليمية؛ ولكن المعلم الناجح والمميز هو الذي 

يذلل الم�ساعب اأمامه. ومن ال�سعوبات التي واجهتني �سعف الموارد, 

حي���ث قمت اأنا وطالبات���ي بعمل الو�سائل التعليمي���ة البديلة من الموارد 

البيئي���ة, والتعاون م���ع اأولياء االأمور ف���ي اإح�سار الم���واد واإعداد ور�س 

العم���ل؛ ليكون ح�سيلَة ه���ذا الجهد معر�س للو�سائ���ل التعليمية بجهود 

اأولياء االأمور. اإن تطلعاتي الم�ستقبلية اإكمال درا�ساتي العليا باإذن اهلل, 

واالرتق���اء بمدر�ستي لجعلها مدر�سة متميزة, وخلق بيئة تعليمية ترتقي 

بطالباتنا نحو م�ستقبل اأف�سل. 

با�سمة خالد عبد العزيز الروا�سدة

الفئة الثالثة

جائزة المعلم المتميز

العم���ل الجماعي يعم���ل على اإيج���اد االحترام 

المتبادل بي���ن الجماعات على اختالف الروؤى 

واالتجاهات
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ز  مراكز �سحية اإلى بلدية, ومدار�س مجاورة وم�ساجد وغيرها؛ مما عزَّ

عالقات���ي بطلبت���ي اأوال, واأدام التوا�سل مع اأولي���اء اأمورهم, وهذا �سّهل 

ل���دي خدمة المجتمع واأف���راده وربط الطلبة بالمجتم���ع على اأنهم بناة 

الم�ستقب���ل وقيادات الغ���د. اأخيرا اأ�سعى عاما بعد ع���ام لرفد المجتمع 

بالمواطن المتعلم المنتمي والخلوق الذي يقدر ذاته واالآخرين, ويحدد 

موقعه بين �سفحات الم�ستقبل.

طالم���ا كان حلم���ي بناء جيل تكنولوج���ي مبدع يتمث���ل ال�سمولية في كل 

جوان���ب الحي���اة بعيدا ع���ن الطالب الع���ادي, و�سعيت دائم���ا الأن اأجعل 

طالبي تلميذا في مدر�س���ة الحياة, يتعلم من كل مجاالتها, ويتعامل مع 

ظروفها �سمن اأ�س�س تربوية معا�سرة, تخدم الطالب وترقيه في ال�سلم 

المعرفي الحديث حيث تمثلت ذلك من خالل تعليم الطلبة اأ�سلوب حل 

الم�سكالت المبني عل���ى اأ�س�س تعليمية �سلوكي���ة, اإ�سافة اإلى اإ�سراكهم 

في االأن�سط���ة الال�سفية الموجهة انطالقا من العم���ل الك�سفي وجائزة 

الح�سن لل�سباب, لتعليمهم القي���ادة والم�سوؤولية واالعتماد على الذات, 

وبن���اء هويتهم, م���رورا بالن�س���اط االإبداع���ي �سمن م�سابق���ة الروبوت 

التعليم���ي والموؤتم���رات االإبداعي���ة اإ�ساف���ة اإلى دمجهم م���ع موؤ�س�سات 

المجتم���ع المحلي مثل موؤ�س�س���ة نهر االأردن, واللج���ان ال�سعبية, ولجنة 

الم�سجد, وفريق خدمات كبار ال�سن واالأطفال.

وحتى يتحقق مفه���وم التطور واالإبداع والتمي���ز الذاتي الم�ستمر عملت 

ج���ادا عل���ى تطوي���ر نف�سي ف���ي المج���االت المختلف���ة بمواكب���ة التطور 

التكنولوج���ي واالنخراط ف���ي الدورات الت���ي تنظمه���ا اأكاديمية الملكة 

رانيا, والدورات المختلفة االأخرى مثل االألعاب ال�سعبية ومكافحة عمل 

االأطف���ال, وتعزيز الثقافة عن���د المت�سربين, والتدري����س الممتع للعلوم 

اإ�ساف���ة اإلى دورات العلوم ال�سرعية, وفنون االأدب واللغة, وتطوير ذاتي 

ف���ي احتراف العمل الخيري مع جهات المجتم���ع المحلي المختلفة من 

مهند �سمير يون�س مقدادي

الفئة الثالثة

جائزة المعلم المتميز

العم���ل الك�سفي اإبداع ومغامرة و�سرف وطريق 

لبناء هوية الطالب وتنمية �سخ�سيته 
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منذ بداأ م�سواري التعليمي واأنا اأعلم تماما باأّن التعليم وتن�سئة االأجيال 

من اأ�سمى المهن في التاريخ, فاأ�سبح حلمي يتمركز ويدور حول ر�سالتي 

التربوي���ة, وه���ي طالب موؤمن منتم ناجح قادر عل���ى التعبير عن نف�سه, 

ومب���دع متفاعل مع مجتمعه. ومن هذه الر�سالة انطلقت وبداأت العطاء 

الذي ا�ستمر حتى هذه اللحظة مدة ثماني �سنوات, اأدركت خاللها دوري 

بو�سف���ي معلمًا اأوّجه طاق���ات الطلبة في الطري���ق ال�سحيح بما يحقق 

االأهداف ويظه���ر نقاط القوه التي يملكونه���ا, واإر�سادهم اإلى الطريقة 

الت���ي ي�ستطيع���ون بها تقلي���ل حجم نق���اط ال�سعف لديه���م ومعالجتها, 

و اإث���راء نق���اط قوتهم, اإ�ساف���ة اإلى االإ�س���راف والتن�سيق عل���ى العملية 

التعليمي���ة, ودوري بو�سف���ي مي�س���رًا للعملية التعليمي���ة التعلمية ومقّيمًا 

الأداء الطلب���ة. و اأدرك���ت اأي�س���ا اأّن الطالب يجب اأن ي�س���ارك في اإعداد 

الح�س����س ال�سفي���ة, واالأن�سطة ال�سفي���ة وغير ال�سفي���ة , فهو باحث 

ع���ن المعلومات با�ستخ���دام الو�سائل المختلفة االإنترن���ت اأو المكتبات, 

وموظف للمعلومات في العملية التربوية والحياة العملية بو�سفة محورا 

للعملي���ة التعليمي���ة, ومن هذا المنطل���ق اأ�سبحت اأركز عل���ى ا�ستخدام 

اإ�ستراتيجيات التدري�س التي تعتمد على الطالب ب�سكل اأكبر مثل التعلم 

م���ن خالل الن�ساط, وم���ن خالل الم�سروع���ات اأو التعل���م بمجموعات. 

ولتحقيق اأف�سل النتائج كان ال بّد من المتابعة الم�ستمرة الأدائي, وتنمية 

نف�س���ي مهني���ا واأكاديمي���ا, فح�سلت عل���ى �سهادة الماج�ستي���ر في علم 

الحا�س���وب, واأطمح للح�سول على درجة الدكتوراه, وكنت اأحر�س على 

االلتح���اق بجميع ال���دورات والور�سات والموؤتمرات الت���ي تعقدها وزارة 

التربي���ة والتعليم االأردنية, واأتابع كّل ما هو جديد عن العملية التعليمية 

والتربوية عل���ى �سا�سة التلفاز وفي المج���الت والكتب المتخ�س�سة في 

ذلك مثل مجلة ر�سالة المعلم باالإ�سافة اإلى ت�سفحي ل�سبكة االإنترنت. 

وقد كان���ت تواجهني بع�س العقبات و التحدي���ات وت�سدني عن التنمية 

مثل �سي���ق الوقت وكثرة االأعب���اء والم�سوؤوليات المترتب���ة علي بو�سفي 

معلمًا؛ ولكنني تخطيت كل ذلك بو�سع جدول زمني, ينظم جميع االأمور 

التي اأقوم بها, ومتابعتي لخطة تطوير ذاتي.

واالآن بعد فوزي بالجائزة اأ�سبحت الم�سوؤوليات اأكبر, فاأنا اأطمح لن�سر 

ثقاف���ة التميز بين زمالئي والمجتمع المحل���ي, ولتحقيق ذلك يجب اأن 

اأبق���ى محافظا على اللقب من خ���الل ا�ستمراري باالإخال�س, وااللتزام 

بالعم���ل, وا�ستم���راري بالتم�س���ك بقيم���ي الت���ي اأوؤمن بها والت���ي تتمثل 

بالمحبة واالحترام, وتقبل االآخر, وال�سدق.

جا�سر جورج ا�سكندر جا�سر

الفئة الثالثة

جائزة المعلم المتميز

التكري���م الملكي كان اأ�سع���د لحظة في حياتي, فقد 

اأ�سهم ف���ي اإعطائ���ي دفعه معنوية قوي���ة لالنطالق 

نحو مزيد من التميز واالإبداع؛ لال�ستمرار في رفعة 

الوطن وتطوير العملية التعليمية
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اأح���ب مهنة التعلي���م واأع�سق اللغة العربية منذ �سغ���ري, فما دام هناك 

قل���ب ينب�س واأنفا�س تتردد, فاإن العطاء لن ين�سب. اإن اإيماني ال�سادق 

بع�س���ق الحي���اة المق���رون بع�سق خيوط ن�سي���ج مهنتي واالقت���داء بمعلم 

الب�سري���ة – محم���د �سل���ى اهلل علية و�سل���م – معلمن���ا االأول  و�ساحب 

الر�سال���ة ال�سامية بلغ���ة الفكر والح�س���ارة والتط���ور واالأ�سالة, جعلني 

اأحر����س على اإعداد جيل قيادي موؤمن برب���ه منتم اإلى وطنه, و�ساحب 

والء اإل���ى مليكه قادر على مواجهة تحديات الع�س���ر والتغيير االإيجابي 

نحو االإ�سالح الوطني في ظل الربيع العربي.

اأحم���د اهلل واأ�سك���ره باأن منحني -ج���ل وعال- تقدير قد�سي���ة التعليم, 

فكن���ت نجمة من نجمات المعلمي���ن المتميزين في �سماء جائزة الملكة 

راني���ا العب���د هلل للمعل���م المتمي���ز, حي���ث ترجم���ت التميز م���ن خالل 

امتالك���ي لروؤية ولر�سال���ة وا�سحة محددة تعك����س فل�سفتي ال�سخ�سية, 

وا�ستخ���دام اأ�ساليب واأن�سطة تنم���ي مهارات التفكي���ر وحل الم�سكالت 

من خالل الكتاب���ة التاأملية والحوار والمناظرة و�سرد الق�سة, والتعليم 

التفاعل���ي ودرا�س���ة ح���االت خا�س���ة كف���وز بع����س الطالب���ات بجوائ���ز 

عالمي���ة ودولي���ة ومحلي���ة مثل منظم���ة ال�سح���ة العالمي���ة, وم�سابقات 

دولي���ة كم�سر واليونان لح���ل الم�سكالت البيئي���ة واالإن�سانية والمرورية 

وم�س���كالت حياتية على ال�سعيد العالم���ي والمحلي, وم�سابقات الر�سم 

لحكاي���ات الفرنكونوفية. وقد ت���م ا�ستقبالنا في برنامج ي�سعد �سباحك 

للحدي���ث عن هذا االإب���داع وح�سول طالباتي على مرات���ب متقدمة في 

االإب���داع االأدب���ي واالإنتاج االإبداع���ي على م�ست���وى المملك���ة والمديرية 

والجامع���ات, وعر����س الم�سروعات المتميزة اأمام جالل���ة الملكة رانيا 

العبد هلل كم�سروع الفط���ر, وم�سروع الخبز الياب�س وتربية ال�سي�سان, 

والمخالف���ات البيئي���ة, وتدوي���ر الورق, وور�س���ات اأخ���رى كالر�سم على 

ال�سيرامي���ك, واإدارة الجل�س���ات ف���ي الموؤتم���رات, وعريف���ات الحف���ل 

المتمي���زة ف���ي االحتف���االت والمنا�سب���ات الوطنية, وقي���ادة الحمالت 

العالمي���ة, وتفعي���ل الم�سرح المدر�س���ي, والم�ساركة ف���ي المهرجانات, 

واإقام���ة المعار�س الفني���ة والتراثية والم�سابق���ات المتنوعة, وا�ستقبال 

الوفود الر�سمية, ولقاءات �سحفية, وتفعيل االأندية ال�سيفية وال�ستوية, 

وتوظيف تكنولوجيا المعلومات واالت�س���االت وو�سائل التعلم, وا�ستثمار 

طاق���ات اأولياء االأم���ور وخبراته���م, واإعطاء دورات تعليمي���ة في مجال 

تخ�س�س���ي, وترمي���م بن���اء قديم داخ���ل اأ�س���وار المدر�س���ة وا�ستثماره 

للن�ساط���ات التعليمية واالإبداعية حتى ت���وج بمركز االإبداعات الطالبية 

التاب���ع للمديرية. اأتقدم بجزيل ال�سك���ر وعميق االمتنان لكل من اأ�سهم 

فوزية عبدالرزاق يعقوب الن�سور

الفئة الثالثة

جائزة المعلم المتميز

عر����س م�سرحيات عل���ى م�س���ارح الموؤ�س�سات 

الحكومية
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ف���ي تحقيق حلمي خا�س���ة جالله الملكة رانيا المعظم���ة واأ�سرة جمعية 

جائ���زة الملكة راني���ا العبد اهلل للتمي���ز التربوي. اإنن���ي اأ�سجع زمالئي 

لخو����س ه���ذه التجربة المتمي���زة في المي���دان الترب���وي؛ الأنها حقيقة 

تمت���از بالعدالة وال�سفافية ولمجرد االطالع على معايير الجائزة كاأنك 

تقف عل���ى اأول خطوه لتكت�سف نف�سك اأنك كال���درر الكامنة في البحر, 

و�ست���درك اأن���ك تلعب هذا ال���دور, و�ستكت�سف نف�سك. ث���ق باإنجازاتك, 

ووث���ق اأعمالك, واطلع على خبرات من �سبقوك من المتميزين, وانطلق 

من البيئة ال�سفية اإلى البيئة المدر�سية والمجتمع المحلي وموؤ�س�ساته, 

حاول التغير و�ستجد نف�سك. وعهدًا علّي اأن اأحافظ على هذا اللقب واأن 

األتزم بما ير�سي اهلل , ويجعلني را�سيًا عن نف�سي. 
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اأن���ا معلمة اأحّب مهنتي اأرى فيها تحقيقا لطموحاتي , اأحر�س على بناء 

عالق���ة اإن�سانية بين���ي وبين جميع الطالبات, ه���ذه العالقة تمكنني من 

تحقيق اأهدافي التعليمية كافة, اأ�سعى دائما الأن تكون ح�ستي باأهدافها 

ومحتواها التعليم���ي مفيدة وممتعة, اأحب اأن ا�ستمتع مع طالباتي وهذا 

يزي���د م���ن رغبتي ف���ي اإعط���اء الدرو�س ويزيد م���ن ا�ستي���اق الطالبات 

للح�س�س.ل���دي ر�سال���ة تربوي���ة اأ�سع���ى جاه���دة لتطبيقه���ا من خالل 

اإيج���اد جيل تربوي قارئ ق���ادر على التعبير عن نف�س���ه محادثة وكتابة 

منتٍم لوطنه متم�سك بعقيدته االإ�سالمية؛ لذا اأخطط للموقف التعليمي 

واأوظ���ف اإ�ستراتيجي���ات التدري����س المتنوع���ة, واأ�ستخ���دم تكنولوجي���ا 

المعلوم���ات, واأتعرف اإلى الف���روق الفردية بين طالبات���ي, واأ�سع خطة 

خا�س���ة لعالج الطالبات ال�سعيفات واأطبقه���ا اأثناء الح�سة الدرا�سية. 

اأحر�س على تطوير اأدائ���ي مهنيا واأكاديميا عن طريق ح�سور الدورات 

 ICDL والور�سات التدريبية والندوات والموؤتمرات, ح�سلت على �سهادة

واإنت���ل ف���زادت مهارتي في ا�ستخ���دام الحا�سوب, ومكنتن���ي من اإعداد 

الحقائب التعليمي���ة. وقد ح�سرت دورات لمحكات التفكير اأفادتني في 

كيفية اإدارة جل�سات محكات التفكير. واالآن بعد اأن توجت جهودي بهذا 

التكري���م الملكي ال���ذي �ساأبقى اأعت���ز فيه واأفتخ���ر لح�سولي على هذه 

الجائزة و�ساأحر�س عل���ى اأن اأوا�سل العمل بجد واجتهاد الأبقى متميزة 

ف���ي مهنت���ي وفي عالقتي م���ع زميالت���ي وطالباتي والمجتم���ع المحلي, 

فالمتميز يجبُّ اأن يرى جميع من حوله متميزين. 

هدى ح�سين عثمان الّدّبا�س

الفئة الثالثة

جائزة المعلم المتميز

اأحر����س على اأن اأمد يدي واأك���ون عونا لجميع 

الطالبات 
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النج���اح كلمة رائعة جميعن���ا ي�سعى اإلى تحقيقها؛ لك���ن مفهوم النجاح 

ن�سب���ي يختلف من �سخ�س الآخ���ر, لكننا نتفق جميع���ًا اأن النجاح يكمن 

ف���ي تحقيق االأه���داف واالأح���الم, فلقد خل���ق اهلل االإن�سان ف���ي اأح�سن 

تقوي���م ومنح���ه عقال وقلب���ا وروحا, واأ�سب���غ عليه النع���م واأر�سل الر�سل 

واأن���زل الر�س���االت و�سخر له الك���ون. ف���اهلل �سبحانه وتعاإل���ى لم يخلق 

الحي���اة عبث���ا ول���م يخلق االإن�س���ان ليعي����س دون ه���دف وال ر�سالة, قال 

اهلل تعاإلى:«اأفح�سبت���م اأنم���ا خلقناكم عبث���ا واأنكم اإلين���ا ال ترجعون”. 

واالإن�س���ان العاقل اللبيب هو الذي يدرك �سر ذل���ك في�سعى اإلى النجاح 

والف���وز والتاأثير, فلوقته ه���دف ولعمله غاية .فحلم���ي وهدفي كان وما 

زال نج���اح وتمي���ز طالبي ف���ي �ستى المج���االت, وروؤيتي له���م قادة في 

مجتمعه���م ,قادرين على تحمل الم�سوؤولية ومبدعين في مواقعهم. ومن 

اأج���ل تحقيق ه���ذا الحلم عملت عل���ى تنمية قدرات طالب���ي واكت�ساف 

مواهبه���م و�سقله���ا, وتحفيزهم لال�ست���راك باالأن�سط���ة والم�سابقات, 

لتنمية روح االإبداع واالبت���كار. ولبناء ال�سخ�سية القيادية عندهم ومن 

اأجل الو�سول لحلمي عملت على تطوير نف�سي من خالل متابعة درا�ستي 

االأكاديمي���ة ومواكب���ة كل م���ا ه���و جديد من عل���وم وتكنولوجي���ا, وقمت 

بالم�سارك���ة ف���ي الم�سابقات العالمية والمحلية وح�س���ور ور�سات العمل 

وال���دورات التدريبية لتمنية نف�سي علمي���ا واأكاديميا؛ الأ�ستطيع تح�سين 

م�ستوى طلبتي العلمي والعملي ومواكبتهم لكل ما هو جديد من حولهم. 

 ومم���ا ال �سك فيه اأن طريق النجاح لي����س بال�سهل ويعتر�سه الكثير من 

ال�سعوب���ات والمعوق���ات؛ لك���ن االإن�سان الناج���ح هو من يق���اوم الياأ�س 

واالإحب���اط والف�س���ل, ويجعل من ال�سعوب���ات عوامل نج���اح وتميز.لقد 

واجهتن���ي بع�س م���ن المعوقات؛ ففي بداية تعيين���ي عينت بقرية بعيدة 

ج���دا عن م���كان �سكني الأدر����س المرحل���ة االأ�سا�سي���ة, وكنت م���ا اأزال 

طالب���ة ماج�ستير؛ لكني عملت بجد الأرفع م���ن م�ستوى طالبي في اللغة 

االإنجليزي���ة, وقمت بتطبيق ر�سالتي ف���ي الماج�ستير عليهم, وقد كانت 

ع���ن ا�ستخدام اأ�سلوب �سناديق الكلم���ات لتعليم الطالب التهجئة, وقد 

كان���ت درا�سة جدي���دة واأثمرت نتائ���ج رائعة على م�ست���وى الطلبة؛ مما 

جع���ل زميالت���ي ي�ستخدمنها كاأ�سل���وب تعلي���م جديد. اأما ف���ي مدر�سة 

التمي���ز فق���د واجهتني م�سكل���ة نق�س الم���وارد المتاحة, وع���دم وجود 

االإمكان���ات المادية الالزمة لتوفيره���ا وخا�سة الم���وارد التكنولوجية, 

فوج���ودي بمدر�سة خا�سة بالمتميزين بحاج���ة دائمة لمواد اإثرائية 

نائلة جمعة خ�سر المهداوي

الفئة الثالثة

جائزة المعلم المتميز

م�سارك���ة طالب���ي ف���ي الم�سابق���ات العالمي���ة 

وفوزهم بها
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ومواكب���ة كل ما هو جديد م���ن علوم وتكنولوجيا, وهذا جعلني اأ�سعر 

باأهمي���ة هذه الم�سكلة و�سرورة اإيجاد حلول له���ا؛ الأن هذه الم�سكلة 

عام���ة ولي�ست خا�سة, فالعدي���د من مدار�سنا تعان���ي من نق�س في 

ع���دد اأجه���زة الحا�س���وب واالأجه���زة االإلكتروني���ة, و�سعف خطوط 

االإنترن���ت, وقد دفعني هذا لال�ستعان���ة بموؤ�س�سات المجتمع المحلي 

لم�ساعدت���ي في هذا المجال كمختبرات اللغات في جامعة اليرموك 

لعم���ل video conferences ليتوا�س���ل طالبي مع طلبة في الدول 

االأخ���رى, وكذل���ك ن���ادي اليوني�سيف لتدري���ب الطلبة عل���ى برامج 

حا�سوبي���ة جديدة باالإ�سافة اإلى دعم المجتم���ع المحلي, ودعم اأولياء 

االأم���ور, والتعاون معهم لم�سلح���ة ومنفعة الجمي���ع, واالإ�سهام الفاعلة 

بالعملية التربوية من خالل اإعداد ور�سات العمل والمحا�سرات واإيجاد 

الم���وارد البديل���ة. فوزي بالجائ���زة كان محفزا لي لمزي���د من النجاح 

والتمي���ز والعطاء, فالنج���اح ال يقف عند ح���دود, والم�سوؤولية اأ�سبحت 

اأكب���ر, والمحافظة على التميز تميز اآخر, فالتميز فتح لي اآفاقًا جديدة 

و�سل�سل���ة اأخرى م���ن النجاحات والعطاء. ونجاح���ي الحقيقي �سيترجم 

واقعي���ا بروؤي���ة اآثار تميزي عل���ى اأبنائ���ي وطالبي وروؤيتي له���م بمراكز 

قيادية قادرين من خاللها على خدمة هذا الوطن. 
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حلم���ي يتمثل في بناء جي���ل متميز مبدع منتم لوطن���ه يتحلى باالأخالق 

الح�سنة قادر عل���ى مواكبة ع�سر المعلوم���ات والتكنولوجيا وقادر على 

االإنج���از واإح���داث التغيير االإيجابي ف���ي مجتمعه. ولقد وف���رت مناخًا 

تعليميي���ًا وبيئة اآمن���ة ت�ساعد الطال���ب على تفجير طاقات���ه, وذلك من 

خ���الل ا�ستخدامي الأ�سل���وب الحوار والمناق�سة, اأعط���ي الطالب فر�سة 

التجري���ب دون خ���وف, اأغر�س الثقة في نف�س الطال���ب, اأ�سجع الت�ساوؤل 

البن���اء, اأحفز حب البح���ث واالط���الع والم�ساركة عند جمي���ع الطلبة, 

اأتقب���ل اأخطاء الطلبة واأ�سجعه���م, اأ�ستخدم مه���ارات التعلم في القرن 

الواح���د والع�سري���ن واإ�ستراتيجيات التدري�س والتقوي���م الحديثة, اأُفّعل 

التكنولوجي���ا داخ���ل ح�س�س���ي اليومي���ة, حر�س���ت اأن يك���ون دوري هو 

المر�س���د والمي�س���ر والموجه والمحفز لعملي���ة التعل���م والتعليم, ولي�س 

ناقال للمعرفة, والطالب هو المفكر والم�ستنتج والم�ستك�سف. وحر�ست 

اأن اأرب���ط المعلومات بواقع الحياة, واأن اأترج���م الجوانب التعليمية اإلى 

اأفع���ال و�سلوك, كم���ا حر�ست اأن اأ�سرك طالباتي ف���ي م�سابقات محلية 

وعالمي���ة. ومن اأجل تحقيق ذلك اأ�سع���ى دائما لتطوير نف�سي من خالل 

التقوي���م الذاتي الم�ستم���ر لنف�سي الأحدد نقاط الق���وة والمجاالت التي 

تحتاج اإل���ى تح�سين, اأحر�س على ح�س���ور دورات تدريبية مختلفة مثل 

دورة مهارات التعلم في القرن الواحد والع�سرين ودورة ا�ستخدام اللوح 

التفاعل���ي, وور�سة التعلم التفاعلي, وح�س���ور موؤتمرات بيئية, واأ�سارك 

ف���ي الم�سابقات االإبداعية, واأتبادل الزي���ارات ال�سفية مع زمالئي من 

اأج���ل تبادل الخبرات. في بع�س االأوقات كانت تواجهني �سعوبات اأثناء 

تنمي���ة ذات���ي مهنيا مثل �سيق الوقت, ولكني عمل���ت على مواجهتها من 

خالل تنظي���م وقتي, فبالجد واالجتهاد ن�سل اإلى م���ا نريد. اأتطلع اإلى 

المحافظة عل���ى التميز ون�سر ثقافة التميز مع اإكم���ال درا�ساتي العليا, 

واال�ستم���رار في العطاء وتحقيق االإنج���ازات واالرتقاء بم�ستوى الطالب 

وخدمة المجتمع المحلي.

خولة يو�سف علي الأطرم

الفئة الرابعة

جائزة المعلم المتميز

اإعداد معار�س تظهر اإبداعات طالباتي
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عندم���ا كن���ت طالبة ف���ي المرحل���ة الثانوي���ة, اأحبب���ت معلم���ة االأحياء 

حب���ا كبيرا, ولكن كنت غير ق���ادرة على التعبير عن حب���ي لها واللجوء 

اإليه���ا في ح���ل م�سكالتي ال�سخ�سي���ة, الأن دور المعلم ف���ي ذلك الوقت 

كان ملقن���ا للمعلومة ومربيًا ف���ي حدود �سيقة؛ لذل���ك عندما اأ�سبحت 

معلم���ة كان حلم���ي اأن اأكون اأُّم���ا لطالباتي قبل اأن اأك���ون معلمة, يلجاأن 

ل���ي, ويثقن ب���ي, واأزرع داخله���ن قيم اأمتن���ا العربية ومبادئه���ا, والثقة 

بالنف����س, واأع���زز داخلهن ال�سع���ور بم���ا يعانيه الوطن م���ن م�سكالت, 

وتحم���ل الم�سوؤولي���ة اإزاء تل���ك الم�س���كالت. وحقق���ت ذل���ك من خالل 

العدي���د م���ن االأن�سطة مثل “جل�س���ة م�سارحة” عبرت فيه���ا الطالبات 

ع���ن اأحالمهن وم�سكالتهن, ون�ساط “�ساأفع���ل اإذا فعلت اأنت” لتر�سيد 

ا�ستهالك الكهرباء في المدر�سة, ون�ساط “فكر قبل اأن ترمي” لتدوير 

عل���ب الكوال في المدر�سة, ال���ذي حقق اأهدافه بتنمي���ة روح المحافظة 

عل���ى مقدرات الوطن. وحلمي بو�سفي معلمة في بناء جيل مبدع يمتلك 

مه���ارات التفكي���ر, حققته م���ن خالل تعلي���م طالبات���ي وتعويدهن على 

مه���ارات البح���ث العلم���ي واال�ستق�ساء وح���ل الم�س���كالت كمنهج لي�س 

فقط ف���ي حياتهن الدرا�سي���ة, ولكن في حياتهن العملي���ة. والأيماني اأن 

خل���ق طال���ب مبدع,مواكب لتط���ورات الع�سر الحديث وق���ادر على حل 

م�سكالت���ه, بحاجة لمعلم موؤهل من جميع الجوانب المعرفية والمهارية 

والوجدانية,فق���د ح�سل���ت عل���ى دورات اإنت���ل و ICDL, و دورات مث���ل 

دورة “مل���ف الطالب “ و “المناه���ج المحو�سبة”, واأعددت العديد من 

الدرا�س���ات والبحوث العلمية واالإجرائية والتربوية, وقد نالت بع�س من 

ه���ذه البح���وث جائزة على م�ست���وى الدولة, مثل بحث”االأبع���اد البيئية 

واالقت�سادي���ة للطاق���ة النووية ف���ي االأردن” الذي ن���ال الجائزة االأولى 

عل���ى م�ستوى المملكة في م�سابق���ة اأف�سل بحث علمي لمعلمي المدار�س 

الخا�س���ة والحكومي���ة, على الرغم م���ن ال�سعوبات الت���ي واجهتني في 

اأعداده,حي���ث كان زوج���ي م�ساف���را واأن���ا اأّم م�سوؤولة ع���ن اأربعة اأطفال 

اأكبره���م ف���ي العا�سرة م���ن عمره, وكان ال ب���ّد من الذه���اب اإلى بع�س 

الموؤ�س�س���ات ف���ي عمان الإتم���ام البحث, ولك���ن الإ�سراري عل���ى النجاح 

وتنظيم وقتي ب�سكل جيد وم�ساعدة االأهل, تخطيت ال�سعوبات وحققت 

ما اأحلم ب���ه. وخطتي الم�ستقبلية هي اأكمال درا�ست���ي العليا, والو�سول 

بمدر�ستي لتكون من اأكثر المدار�س تميزا في المملكة بجهود القائمين 

عليها.

ناديا فتحي محمد بيطار

الفئة الرابعة

جائزة المعلم المتميز

ابنتي: اأنت مثال للهمة العالية والعطاء, فاأنت 

اأغلى ثروة يمتلكها الوطن
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كان حلمي منذ بداية م�سواري المهني االإ�سهام في اإعداد طلبة منتمين 

منتجين قادرين عل���ى تحمل الم�سوؤولية واأداء دورهم في م�سيرة البناء 

ف���ي جو ي�سوده التع���اون والعمل بروح الفريق. وق���د عملت على االرتقاء 

بالم�ست���وى التح�سيل���ي لطالباتي من خ���الل توظيف���ي الإ�ستراتيجيات 

تدري�س حديثة مثل اأع���رف- اأريد اأن اأعرف- تعلمت, ومراعاة الفروق 

الفردي���ة بين الطالب���ات من خالل تنوي���ع االأن�سطة وا�ستخ���دام اأنماط 

التعل���م وتنمية مهارات التفكي���ر واإك�سابهن مه���ارات التوا�سل والحوار 

والتفاعل مع االآخرين, وذلك من خالل اإ�سراك طالباتي في م�سروعات 

المواطن���ة والموؤتم���رات الطالبية والتي اأ�سهمت ب�س���كل كبير في تنمية 

ال�سخ�سية القيادية لديهن,كذلك القيام بتوجيههن اإلى حاجات ال�سوق 

من المه���ن من خالل ور�سات االإر�ساد الوظيف���ي والزيارات الميدانية. 

وعمل���ت على رب���ط العملية التعلمي���ة بالحياة وذلك ع���ن طريق تطبيق 

الدرو����س التعليمية اأمام الطالب���ات على جهاز الحا�س���وب ومتابعتهن, 

وكذلك نقل اأثر ما تم التدرب عليه اإلى الحياة العملية كطباعة االأبحاث 

واإعداد ح�س�س محو�سبة وفرمتة اأجهزة الحا�سوب الخا�سة بهن. وقد 

عمل���ت على تقديم ومتابع���ة كل ما هو جديد ومفي���د وتفعيل تكنولوجيا 

المعلومات وا�ستخدام برمجي���ات حديثة غير موجودة في المنهاج مثل 

برمجية smart draw وبرمجية mind mapping وغيرها, وتدريب 

طالباتي عليها مما زاد من مهارتهن الحا�سوبية ونما االإبداع لديهن. واأنا 

اأ�سع���ى دائما لتطوير نف�سي وذلك بمتابعتي الأحدث االإ�سدارات والكتب 

والبرمجي���ات في مجال تخ�س�سي واأ�سارك ف���ي اأغلب المنتديات على 

االإنترن���ت لتبادل االأفكار والخبرات مع الجميع. وقد �ساركت في دورات 

وور�س تدريبية كثيرة ومنها دورة الكادر العربي, ICDL وور�سة تدريبية 

لعمل م�سروع بيئي بالتع���اون مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة. وقد 

قم���ت باإعطاء دورات وور�س تدريبية ع���دة للمعلمات والمجتمع المحلي 

ومنها دورة لزراع���ة الفطر وور�سة تدريبية عل���ى اإ�ستراتيجية القبعات 

ال�ست. وال اأن�سى اأنني واجهت تحديات اأثناء م�سيرتي مثل �سيق الوقت, 

وقلة االإمكانات؛ ولكنني باإرادت���ي وحبي لعملي ا�ستطعت التغلب عليها. 

ومن اأب���رز تطلعاتي الم�ستقبلية اال�ستمرار ف���ي طريق العطاء واالإنجاز 

والتمي���ز واإكمال درا�ساتي العليا والح�سول على الماج�ستير والدكتوراه 

باإذن اهلل.

اإيمان عبد الحفيظ عبد الرحمن الحرازنه

الفئة الرابعة

جائزة المعلم المتميز

دورة زراعة الفطر للمجتمع المحلي
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فرح���ت فرحا ال يو�سف عندما فزت بلق���ب المعلم المتميز والحمد هلل 

لطالم���ا حلمت به دوما,الأن���ي اأعمل دوما على حم���ل ر�سالتي بكل اأمانة 

وثق���ة, والأكون مع طالبة ناجحة متفوقة, اأفتخر بها في كل زمان ومكان 

واأ�سي���ر اإليها بالبن���ان واأقول :اإنها طالبتي. ويتحق���ق الحلم عندما اأرى 

طالبت���ي تقتدي بي لتتميز مثل معلمتها فاأرى ذلك في عيونها, وعملها. 

�سجعت طالباتي على اال�ستراك في الم�سابقات مثل م�سابقات الر�سم, 

واإعداد الدم���ى والو�سائ���ل التعليمية, وقمت بتوظي���ف التكنولوجيا من 

خالل عمل ن�سرات محو�سبة من قبل الطالبات. وقمت باإعداد الدرو�س 

المحو�سب���ة, واإع���داد ق�سة لالأطف���ال ون�سرها على اليوتي���وب ون�سرها 

بال�سح���ف المحلي���ة. عمل���ت وطالباتي عل���ى ر�سم الب�سم���ة على وجوه 

االأطف���ال من خالل دعوته���ن لح�سور م�سرحية من تقدي���م الطالبات, 

وتوزيع معجون من �سن���ع الطالبات على االأطفال. �ساركُت طالباتي في 

اأن�سطة كالم�سي ال�سري���ع, وعر�ست اأعمالهن من خالل اإقامة معر�س, 

وقمت بتدريب طالباتي على كيفية تعليم اأطفال الح�سانة مهارات عدة. 

قمت بدعوة متخ�س�سين لتقديم محا�سرات تهم الطالبات والمعلمات, 

ودع���وت اأولياء اأم���ور الطالبات لح�سوره���ا, كمحا�سرة ح���ول التغذية 

الجي���دة, و�سرطان الثدي وحول اأهمية التطعي���م, وعن العنف باأ�سكاله 

وطرق الحّد منه وغيرها. وعمل���ت على اكت�ساف مواهب الطالبات من 

خالل كتابة ق�س�س مفتوحة النهاية وعليهن اإكمال الق�سة باأ�سلوبهن. 

وعملت على التوا�سل م���ع الطالبات من خالل عمل جروب على الفي�س 

ب���وك يخ�س طالباتي لتقدي���م الن�سح والم�سورة في كثي���ر من االأمور, 

وعر����س اأعماله���ن كالدم���ى والق�س����س القما�سية وغيره���ا. و�سعيت 

دوما الرتقي بنف�س���ي من خالل ح�سور الدورات وور�س العمل والتحقت 

ببرنام���ج دبل���وم تكنولوجيا المعلوم���ات ما زادني علم���ا ومهارة وخبرة 

بكثي���ر من االأم���ور لنقلها لزميالت���ي وطالباتي الغالي���ات. وعلى الرغم 

م���ن ال�سعوبات التي مررت به���ا اإال اأنني تخطيتها من خالل التخطيط 

اأوال ثم بالتنظيم والترتيب للعمل, والعمل الجماعي مع زميالتي؛ فاليد 

الواح���دة ال ت�سفق,مما يجعلنا اأ�س���رة واحدة اأفتخر بهم وبتعاونهم في 

كثير من االأمور لم�سلحة مدر�ستي العزيزة على قلبي. تميزت في عملي 

وعالقت���ي مع طالبات���ي واأولياء اأمورهم, و�ساأ�ستم���ر بذلك التميز باإذن 

اهلل و�ساأحاف���ظ عليه من خالل العمل الجاد والتوا�سل مع زميالتي كي 

اأن�س���ر ثقافة التميز. ولك���ي تكون مدر�ستي مميزة بكل �س���يء فاأنا اأدعو 

دائما زميالتي لل�سعي وراء ذلك اللقب الرائع, واأتطلع الإكمال درا�ستي, 

واأن يحقق التعليم المهني دوما ن�سب نجاح مرتفعة في امتحان الثانوية 

العامة, ويكون له ن�سيب كبير في التعليم الجامعي.

ديمة علي عبد الحفيظ البياري

الفئة الخام�سة

جائزة المعلم المتميز

محا�سرة وور�سة عمل حول التغذية الجيدة 
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اإن تغيي���ر النظ���رة للتعليم ال�سناع���ي وعمل نقلة نوعي���ة في مخرجاته 

م���ن االأهمية بمكان, وحلمي اأن يتم ذلك من خالل تح�سين المدخالت 

باالعتناء بقبول الطلبة ذوي الم�ستوى الجيد في التخ�س�سات المهنية, 

وبالتال���ي تطبي���ق الطلبة المهارات العملية عل���ى اأ�سا�س علمي, ومن ثم 

تغيي���ر اأنماط التفكير لديهم. لقد قم���ت بحو�سبة المبحث الذي اأدر�سه 

وتوظيف تكنولوجيا المعلوم���ات واالت�سال في تعليم طلبتي وت�سجيعهم 

على ا�ستخدامه���ا, وتنمية التفكير االإبداع���ي لديهم من خالل قيامهم 

بت�سمي���م جهاز مح���اكاة لعمل المكاب�س وعم���ود المرفق في المحرك, 

وكذلك قمت بتح�سي���ن وتطوير المنهاج للمبحث الذي اأدر�سه, واإدخال 

اإ�ستراتيجيات تدري�س اإبداعية مثل ا�ستخدام الخارطة الذهنية وتنمية 

التفكي���ر والمه���ارات الحياتية ل���دى الطلبة, وعمل االأبح���اث والع�سف 

الذهني في مج���ال التخ�س�س؛ مما انعك�س علمي���ًا وعمليًا وقيميًا على 

طلبتي. ومن االإج���راءات التي اتبعها لتطوير ذاتي الم�ساركة بالدورات 

العلمي���ة والعملية وال�سراكة مع االآخري���ن لتنمية ذاتي مهنيًا واأكاديميا. 

وتطلعات���ي الم�ستقبلي���ة اأن تت���م م�سارك���ة فاعل���ة م���ع القط���اع الخا�س 

لالرتق���اء بم�ستوى التعلي���م ال�سناعي في البلد, ورف���ع كفايات الطلبة 

والمحافظ���ة عل���ى التميز من خ���الل الم�ساهم���ة الفاعلة ف���ي التطوير 

المهن���ي واالأكاديمي, وتبادل الخبرات مع موؤ�س�س���ات المجتمع المحلي 

والقط���اع الخا�س في مجال التخ�س�س, وح�سور الندوات والموؤتمرات 

التربوي���ة المتنوع���ة, ومتابعة ما هو جديد في مج���ال التخ�س�س ونقل 

الخب���رات للزم���الء في مدار����س المملكة كاف���ة, وكذل���ك التوا�سل مع 

الطلبة من خالل المواقع االإلكترونية التربوية مثل موقع االأوائل.

مدحت اأحمد ح�سن العزة

الفئة الخام�سة

جائزة المعلم المتميز

االإ�س���راف على انتخاب���ات المجل�س البرلماني 

الطالبي في المدر�سة
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اأن تك�س���ب ثقة طالبة وحبها واحترامها فهذا ه���و المفتاح الذي ي�سنع 

المعجزات عبر م�سيرة التعلم, وقد تحقق هذا االأمر مع اإحدى طالباتي 

الجمي���الت. اإنه���ا طالب���ة رقيق���ة وح�سا�س���ة ومجتهدة وجريئ���ة؛ لكنها 

تعان���ي من الخوف عند اإغالق باب الغرف���ة ال�سفية. هذا الخوف غير 

المب���رر خرج ع���ن الماألوف؛ اإذ اأ�سبح���ت ترافقني اأينم���ا ذهبت اأثناء 

اال�ستراح���ة. فك���رت وقررت ا�ستدع���اء والدتها والتعرف اإل���ى الم�سكلة 

والوق���وف عل���ى اأ�سبابها, وبع���د ذلك عر�س���ت الم�سكلة عل���ى المر�سد 

الترب���وي ال���ذي ن�سحني باإج���راء درا�سة حال���ة للطالبة, وه���ذا ما تم 

عمل���ه فعاًل وبعد اتباع االإج���راءات التي تمثلت بتعزي���ز �سلوك الطالبة 

والح���وار والمناق�س���ة, وتعاون البيت م���ع المدر�س���ة, وم�ساركة الطالبة 

ف���ي االإذاعة المدر�سية, والم�ساركة في االحتف���االت الوطنية والدينية, 

تخل�س���ت الطالبة من الخ���وف الزائد غير المبرر. اأم���ا طالبتي » وعد 

» تل���ك الطالبة التي ا�ستيقظت على الدني���ا لتجد نف�سها فاقدة الحركة 

»مقعدة » وقد بلغ���ت من العمر ت�سع �سنوات, ولم تدخل المدر�سة نظرا 

لبعد المدار�س المخت�سة بحالتها عن قريتنا, حيث اإن تكاليف و�سولها 

باهظ���ة, وقد عر�س���ت والدتها على مدار�س القري���ة احت�سانها اإال اأنها 

رف�ست ب�سب���ب ا�ستخدامها الكر�سي المتحرك, وحاجتها اإلى الرعاية. 

وعندم���ا راأي���ت وع���د واأمها تعاني���ان ذل���ك ا�ستاأذنت مدي���رة مدر�ستي 

باحت�سانه���ا ف���ي �سفي دون تردد على الرغم م���ن م�سي اأكثر من �سهر 

عل���ى بدء العام الدرا�سي, حيث تكفلت بالبدء معها من جديد, وتكفلت 

برعايتها بالتع���اون مع والدتها من خالل االت�س���ال الهاتفي الم�ستمر, 

و�سعرت حينها بان�سج���ام بيني وبينها من لحظة اللقاء اإلى يومنا هذا, 

اإن ابت�سام���ة وعد لي كل �سباح تدفعن���ي للعطاء والعمل بال حدود حيث 

اإنه���ا تبعث في نف�س���ي الفخر باأنني من جعلها تق���راأ وتكتب وتندمج في 

مجتمع المدر�سة. لم تكت���ف وعد بالقراءة والكتابة, بل اكت�سبت مهارة 

القيادة والتعاون, فقد كانت ت�سارك في االإذاعة المدر�سية, وتتعاون مع 

زميالته���ا في التعلم؛ مما اأثار روح التناف�س بين معلمات ال�سف الثاني 

الحت�س���ان هذه الع�سفورة مك�سورة الجناحين قوية االإرادة في غرفهن 

ال�سفي���ة. وها اأنا ذا قد �سدقت الوعد معك ي���ا وعد, وها اأنت تكبرين 

حاملة حلمك بي���ن يديك, واأراهن اأنك �ست�سلي���ن؛ الأن الخطوة االأولى 

للو�سول اإلى مكان ما, هي اأن تقرر اأن ال تبقى في مكانك.

نهى محمود مح�سن الم�سيعديين 

الفئة الأولى

جائزة المعلم المتميز

علم طلبتك المه���ارات الحياتية والقيادة, وال 

تفتر�س اأنهم ي�سلونك بعدما اكت�سبوها 
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عند تدري�س���ي لمبحث الحا�س���وب لل�سفين االأول ثان���وي علمي واأدبي, 

وج���دت اأن هناك فارق���ًا �سا�سعًا بي���ن ال�سعبتين في الم�ست���وى العلمي, 

فال�س���ف االأول ثان���وي اأدب���ي يعاني م���ن �سعف �سديد لي����س في مبحث 

الحا�س���وب فق���ط, واإنما في جميع المباح���ث. كان دوري االآن لحل هذه 

الم�سكل���ة اأنن���ي عملت عل���ى دمج ال�سعبتي���ن )االأول علم���ي واأدبي( في 

�س���ف واح���د في ح�س���ة الحا�س���وب, ودم���ج الطالبات ف���ي مجموعات 

غي���ر متجان�س���ة لتن�سيط الطالب���ات ال�سعيفات من خ���الل ا�ستخدامي 

اإ�ستراتيجي���ة التقوي���م الت�سخي�س���ي. ورك���زت اأي�س���ًا عل���ى الطالب���ات 

ال�سعيف���ات في اأثن���اء المواقف ال�سفي���ة من خالل اإعطائه���ن اأن�سطة 

عالجي���ة م�ستخدمة اأه���م مرجع وهو دلي���ل المعلم باالإ�ساف���ة الأن�سطة 

عالجي���ة م���ن ت�سميمي. وكذل���ك قمت باإع���داد اأوراق عم���ل اإلكترونية 

واإعطائه���ن اإياها في اأثن���اء الح�سة, ومتابعته���ن وتوجيههن وتكليفهن 

بحلها على اللوح. واأعددت اأي�سًا واجبات بيتية ليت�سنى للطالبة مراجعة 

م���ا تعلمت���ه ومالحظ���ة تمكنها من حل���ه. الحمد هلل الحظ���ت اأن هناك 

فرق���ًا كبيرًا عم���ا كانت عليه الطالب���ات, فقد ارتف���ع م�ستواهن وزادت 

م�ساركته���ن وثقتهن باأنف�سهن, فاأ�سبحت اأرى اأيدي ترتفع لحل ال�سوؤال 

ال���ذي اأطرحه, واأوراق عمل وواجبات بيتي���ة محلولة بطريقة �سحيحة, 

كما الحظت مب���ادرات منهن ل�سرح جزء من المادة العلمية في الكتاب 

وهذا اأعده اإنجازًا. وقد الحظت المعلمات الالتي يدر�سن ال�سف نف�سه 

تح�سن الطالبات, وعند �سوؤالي عن ال�سبب واإجابتي لهن, قمن بعمل ما 

قمت به والحظن الفرق.

اإيمان عبد الحفيظ عبد الرحمن الحرازنه

الفئة الرابعة

جائزة المعلم المتميز

زي���ارة م���ع طالبات���ي لمرك���ز االأمي���رة تغريد 

للتوجيه المهني 
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م���ن اأبرز التحدي���ات التي واجهتني طالب في ال�س���ف الثاني االأ�سا�سي 

ذو �سل���وك عدوان���ي وا�سح, يعتدي عل���ى زمالئه بالي���د والل�سان, بعيد 

عنهم وغير من�سجم مع محيطه, وال يتقبله االآخرون, وهو ذو اإعاقة في 

يده )الي�سرى(, كان ه���ذا الطفل ملفتًا للنظر ب�سكل قوي, وكان يواجه 

ب�سل���وك مماثل من زمالئه؛ مما يزيد الفج���وة بينه وبينهم, فقررت اأن 

اأتخ���ذه حالة خا�س���ة, واأجريت علي���ه »درا�سة حالة« م���ن خالل نظرية 

»اأدل����ر« في االإر�ساد النف�سي والت���ي تخت�س بالنق�س الع�سوي واأثره في 

ال�سل���وك. قمت بعمل مح���اورات ق�سيرة بيني وبي���ن الطالب, وحاولت 

معرف���ة الخلفي���ة االأ�سرية, وطبيع���ة التعامل الم�سترك بي���ن الطرفين: 

الطف���ل واالأ�س���رة, وبم���ا اأن تكوي���ن العالق���ة االإيجابي���ة بي���ن المر�سد 

والم�ستر�سد واحدة من اأهم اأ�س�س االإر�ساد في نظرية اأدلر, فقد جعلت 

الطال���ب اأكثر تقبال لي, واأ�سعرته باأنه ال يق���ل اأهمية عن بقية زمالئه, 

وقم���ت بالتعاون م���ع االإدارة المدر�سية با�ستدعاء ول���ي اأمره, فتبين اأنه 

يت�س���رف مثل هذه الت�سرفات في بيته ومحيطه خارج المدر�سة اأي�سا, 

وتبي���ن اأي�سا اأن هن���اك عناية زائدة م���ن االأهل به���ذا الطفل, فالدالل 

الزائ���د كما يرى اأدلر تعادل �سلبياته �سلبيات االإهمال الزائد, فتوجهت 

بمجموع���ة م���ن الن�سائح اإل���ى الوالدي���ن, وكنت طوال عمل���ي مع هذه 

الحالة اأقوم بتدوي���ن كل �سيء, وتوثيق تغيرات الطفل و�سلوكاته, وكنت 

اأ�ساأل زمالءه عنه. قمت بتعزيز الطالب على كل عمل اإيجابي يقوم به, 

واأ�سركته في الن�ساطات المختلفة وفي االإذاعة المدر�سية, وكنت اأكلفه 

بع����س االأم���ور التي تمالأ وقت فراغ���ه وت�سعره باأنه اإن�س���ان منتج, وعلى 

الرغ���م من قلة الموارد وعدم وجود الحوافز المادية التي تقدم للطلبة 

من اأجل تعزيزهم, فقد كنت اأقدم له بع�س الهدايا والجوائز الب�سيطة 

المتوافقة مع اإنجازاته ب�سكل تدريجي.

اإن مث���ل ه���ذه الحال���ة قد تتكرر ف���ي كل مدر�سة تقريبا, وم���ن هنا فقد 

قمت بترتيب ملف الطالب الذي خرجت معه بنتائج طيبة, واأر�سلته اإلى 

ق�س���م االإر�ساد ف���ي مديرية اإربد االأول���ى, وزودت المر�سدة التربوية في 

المدر�سة بن�سخة منه.

ختام علي اأحمد �سالح

الفئة الأولى

جائزة المعلم المتميز

احتف���ال الطلبة بي���وم المعلم �سم���ن االأن�سطة 

الطالبية في االحتفال بالمنا�سبات الوطنية
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في ظ���ل محدودية الموارد البيئية المتاح���ة, لم�ست التحدي في �سلوك 

الطالب���ات في ع���دم مقدرته���ن على الحف���اظ على هذه الم���وارد, من 

مي���اه وطاقة ونباتات, وذلك من خ���الل ترك �سنبور المياه مفتوحًا بعد 

االنته���اء من اال�ستخدام, وترك الم�سابي���ح م�ستعلة عند عدم الحاجة 

اإليه���ا, وعدم االهتم���ام بالنباتات المزروعة, وكمي���ة النفايات الكبيرة 

الت���ي تخرج م���ن المدر�س���ة ودورها في تل���وث البيئة, ال �سيم���ا اأن هذه 

الظواهر منت�سرة بين معظم مدار�س المملكة.

وحت���ى اأعالج هذا ال�سلوك غير المرغوب في���ه, و�سعت خطة لالأن�سطة 

الت���ي �ساأق���وم به���ا بم�ساركة طالبات���ي التزاما بمب���داأ العم���ل التعاوني 

وعمل���ت على تفعيلها, وركزت على تعزي���ز الجانب ال�سلوكي والوجداني 

عن���د طالبات���ي عن طريق عم���ل محا�سرات توعوية وذل���ك با�ستثماري 

لح�س����س االإ�سغ���ال, وق���د دع���وت محا�سرين ودع���وت اأولي���اء االأمور 

لح�س���ور الور�س���ات التوعوية لتعمي���م الفائدة )عمل���ت محا�سرات عن 

طرق تر�سيد المياه والطاقة, واأهمية تدوير النفايات, واأهمية النباتات 

ودورها في تنقية الهواء, واالحتبا����س الحراري, والمواطنة ال�سالحة, 

والدور الفعال للطالب في الحفاظ على البيئة(, ور�سمنا لوحات توعوية 

وبو�ست���رات وبرو�سورات, وعملنا مجلة بيئية, وزرعنا االأ�سجار واعتنينا 

بها, وقمنا بعمل حمالت نظافة داخل المدر�سة وخارجها, وتحدثنا في 

االإذاع���ة االأردنية, ون�سرت مق���االت توعوية في ال�سح���ف االإلكترونية, 

وقمن���ا باإعادة تدوير االأوراق الخارجة من المدر�سة والمجتمع المحلي, 

وعمل���ت معار�س تب���رز ال�سلوكات االإيجابية, وقد �سمل���ت التوعية اأي�سا 

المراحل االأولى في المدر�سة عن طريق �سرد الق�س�س الهادفة, وعمل 

الم�سرحيات لتعديل ال�سلوك اإلى �سل���وك اأف�سل, واأح�سرت برو�سورات 

توعوي���ة وق�س�س���ًا وبرو�سورات من وزارات مختلف���ة. كنت �سعيدة جدا 

عندما �سعرت اأن هذه التوعية انعك�ست اإيجابا على المدر�سة والمجتمع 

المحل���ي حي���ث انخف�ست قيمة فواتي���ر المياه والكهرباء ف���ي المدر�سة 

خولة يو�سف علي الطرم

الفئة الرابعة

جائزة المعلم المتميز

ا�ستخ���دام برام���ج حا�سوبي���ة حديث���ة وتفعيل 

اللوح التفاعلي
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والمجتم���ع المحلي, وقل���ت كمية النفاي���ات اإلى الن�س���ف ب�سبب اإعادة 

تدوي���ر االأوراق, واأ�سبح���ت حديق���ة المدر�س���ة اأكث���ر جم���اال بالنباتات 

المزروعة, وذلك دليل عل���ى ال�سلوك االإيجابي تجاه البيئة الذي اأ�سبح 

عن���د الطالب���ات. وحر�سا مني على تعمي���م الفائدة نقل���ت الخبرة اإلى 

مدار����س اأخرى وقام���وا بتنفيذها, وذلك عن طري���ق دعوتهم لالطالع 

عل���ى اإنجازاتن���ا داخ���ل المدر�سة, وذهبت اأن���ا وطالباتي اإل���ى مدار�س 

اأخ���رى واألقينا فيه���ا المحا�سرات التوعوية. وه���ذه ال�سنة الرابعة على 

التوال���ي واأنا اأطبق ه���ذا الم�سروع ب���كل �سعادة وفخر الأن���ي اأ�سعر باأني 

اأغر�س الخ�س���ال الحميدة في نفو�س طالباتي وف���ي المجتمع المحلي, 

والأن���ي حري�س���ة على العم���ل على ا�ستدام���ة الموارد المتاح���ة من اأجل 

المحافظة على موارد اأردننا الحبيب.
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اإن التوا�سل مع الطلبة وتوفير بيئة تربوية اآمنة لهم من بديهيات العمل 

الترب���وي لدي؛ لذا ال بد من مراعاة البع���د النف�سي لدى الطلبة, فمثاًل 

ًاأحد طلبت���ي الم�ساك�سين في الح�سة, تم تنبيه���ه لذلك اأكثر من مرة, 

فل���م ي�ستجب, ثم نقلته من مقع���ده وقربته مني, فلم ي�ستجب فخاطبته 

با�سم���ه اأم���ام زمالئ���ه الطلب���ة, وقلت ل���ه اإذا كنت ال تحبن���ي وال تحب 

ح�ست���ي فيمكنك الخ���روج من الح�سة, وعدم ح�س���ور ح�س�سي, ولن 

اأغ�س���ب منك ولن اأ�سعك غائب���ًا, فاأنتف�س الطالب وق���ال ال يا اأ�ستاذ, 

واهلل اإن���ي اأحب���ك واأحب ح�ستك, ول���ن اأتكلم في ح�ست���ك بعد اليوم, 

وق���د تح�س���ن اأداوؤه بعد ذل���ك وزادت دافعيت���ه للتعلم. وف���ي اأحد االأيام 

نادان���ي اأحد زمالئي المعلمين وهو بحالة ع�سبية �سديدة وقال اأريدك 

اأن تذه���ب معي لل�س���ف, ف�ساألته لماذا قال لي �س���روري اأن تاأتي معي, 

ف�سعرت اأن هناك م�سكلة مع اأحد الطلبة, وقبل دخولي ال�سف اأخبرني 

اأن طالبًا اأحدث �سغبًا داخل الغرفة ال�سفية, وطلب منه المعلم الخروج 

من الغرف���ة ال�سفية, فرف�س الطالب و تحداه, وق���ال لن ي�ستطيع اأحد 

اإخراج���ي من ال�سف, و�ساأح�س���ر الح�سة عنوة, فاأدرك���ت باأن المعلم 

في حالة ع�سبي���ة, واأن الطالب قد ا�ستفزه لدرج���ة التحدي والغ�سب, 

ف���ال بد اأن يكون �سلوك���ي عك�س ذلك تمامًا, فدخل���ت لل�سف بابت�سامة 

عري�س���ة وبه���دوء ملف���ت ناديت عل���ى الطال���ب, وطلبت اإلي���ه الح�سور 

مع���ي, فا�ستجاب الطالب اأمام ا�ستغراب الطلبة والمعلم, وتحدثت معه 

ووجه���ت �سلوكه واأ�سلحته مع المعلم, وجعلت���ه يعتذر للمعلم اأمام طلبة 

ال�س���ف كاماًل؛ مم���ا اأ�سفى ارتياحًا لدى الطلب���ة والمعلم. وفي مبحث 

الر�س���م ال�سناعي الذي اّدر�سه لل�سف الثان���ي الثانوي, اأعمل امتحانًا 

ت�سخي�سيًا واأحلل نتائجه, وبناء على ذلك اأعمل خطة اإجرائية عالجية 

للطلب���ة متدنيي التح�سيل قابلة للقيا�س والتقوي���م؛ مما يوؤدي لمعالجة 

نق���اط ال�سع���ف لديهم ورفع كفاياته���م حيث و�سلت ن�سب���ة النجاج في 

الثانوية العامة لطلبتي في هذا المبحث اإلى 95% تقريبًا.

مدحت اأحمد ح�سن العزة

الفئة الخام�سة

جائزة المعلم المتميز

م���ع طلبت���ي اأثن���اء ا�ستخ���دام جه���از محاكاة 

االأ�س���واط االأربع���ة في المح���رك, �سممه اأحد 

زمالئهم
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الدافعية الذاتية للتعليم لطلبتي في ال�سف االأول االأ�سا�سي هي اأهم ما 

اأطمح اإليه في التعليم منذ بداية كل عام درا�سي؛ لذا اأحر�س دائما على 

االبتعاد عن النمطية والتكرار في االأ�ساليب التعليمية, واأعمل با�ستمرار 

على اإيج���اد اأ�ساليب اإبداعية مبتكرة لمعالج���ة �سعف الدافعية للتعليم 

كونه���ا م�سكلة عامة ف���ي المملكة. ففي بداية كل �سن���ة درا�سية اأحر�س 

عل���ى ا�ستحداث قواني���ن �سفية بالتعاون مع طلبت���ي لاللتزام بها طوال 

الع���ام بحيث تكون لها المرجعي���ة في اأ�سا�سيات ال�سل���وك ال�سفي مثل 

)اأرفع ي���دي عندما اأريد التحدث اأثناء الح�س���ة, اأحترم زميلي عندما 

يتح���دث باال�ستم���اع اإلي���ه, اأ�ستاأذن عندم���ا اأريد الخ���روج من ال�سف, 

اأحاف���ظ على ممتلكات���ي ال�سخ�سية وممتل���كات اأ�سدقائي في ال�سف( 

واأدّعم هذه ال�سلوكات بفك���رة ابتكرتها مع طلبتي وهي )ملك ال�سف( 

للطال���ب الملت���زم اأخالقي���ًا و�سلوكي���ًا والمجتهد درا�سيًا ف���ي كل ح�سة 

�سفية, مما زاد من دافعية طالبي لجميع الح�س�س في اليوم الدرا�سي, 

وذل���ك اأ�سهم ف���ي تميز طلبتي عن بقية الط���الب بااللتزام واالن�سباط 

وال�سخ�سي���ة القيادية. اإن تنويعي في اإ�ستراتيجيات التدري�س اأ�سهم في 

معالجة �سعف الدافعية في التعليم, فمن اإ�ستراتيجية التدري�س المبا�سر 

اإل���ى اإ�ستراتيجية التعلم بالمجموعات اإلى التعل���م باالأن�سطة اإلى تفعيل 

التكنولوجي���ا في التعليم, وهذا اأ�سهم ف���ي اأن تكون ح�س�سي التعليمية 

متفاعلة مع طلبتي بحيث ال ي�سع���ر الطلبة بالملل؛ فاإ�ستراتيجية التعلم 

الجماع���ي مفعلة في جميع الدرو����س التعليمية بطرق مختلفة مثل ورقة 

عم���ل جماعية لتلوي���ن حرف اأو ر�سم حرف, اأو رق���م بالرمل من خالل 

االإ�سب���ع, باالإ�سافة اإلى تح���اور كل مجموعة لالإجابة ع���ن �سوؤال معين 

وكتابته مثل ما هي األوان العلم االأردني؟ كذلك الدرو�س المحو�سبة على 

اللوح التفاعل���ي في معالجة �سعف الدافعية للتعليم. اإنني اأحب تدري�س 

طلبت���ي وفق ما يحبون فا�ستحداثي لم�س���رح الدمى و�سخ�سية �سنجوب 

لمعرفت���ي حب االأطفال لل�سخ�سيات الكرتونية, اأ�سهم في زيادة دافعية 

التعل���م لدى طلبت���ي وت�سوقهم للتعلم ب�سكل كبي���ر, ومعرفتي ومراعاتي 

لطبيع���ة المرحلة النمائي���ة وخ�سائ�سها لدى طلبت���ي اأ�سهم في زيادة 

دافعي���ة التعلم, فمثال ف���ي مرحلة ال�س���ف االأول االأ�سا�سي ال تزيد مدة 

انتب���اه الطفل عن ربع �ساعة تقريبا وبعدها ي�سبح العقل في حالة عدم 

تقب���ل اأي معلوم���ة جديدة, لذا فاأن���ا اأراعي هذه الخا�سي���ة بتجديد جو 

الطلبة كل ربع �ساعة تقريبًا من خالل اأن�سودة اأو ق�سة اأو عر�س درامي 

اأريج محمود ح�سن العملة

الفئة الأولى

جائزة المعلم المتميز

تفعي���ل التكنولوجي���ا واالأن�سط���ة الالمنهجي���ة 

�سبب رئي�سي في عالج �سعف دافعية التعليم
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ب�سي���ط من خ���الل الطلبة, اأو عم���ل ريا�س���ة �سريعة لتن�سي���ط الطلبة, 

وتنظي���م المعلومات لديه���م ورجوعهم اإلى جو الح�س���ة الدرا�سية بكل 

ن�ساط وحيوية, وهذا ال�سيء اأ�سهم في حب طلبتي للتعليم؛ الأنه ُيماَر�س 

�سمن طاقاتهم وفي حدود قدراتهم وا�ستيعابهم.

اأحر����س دائم���ا عل���ى اإف���ادة زميالت���ي المعلم���ات ب���كل م���ا ه���و جديد 

لتعمي���م الفائ���دة على بقية الطلب���ة باالإ�سافة اإلى حر�س���ي ب�سكل دائم 

ع���ن اال�ستفادة من خب���رات زميالتي؛ الإفادة طلبتي ب���كل ما هو جديد 

لتح�سين دافعية التعلم لديهم.
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الي���د الواح���دة ال ت�سف���ق, فبت�ساف���ر الجه���ود يتق���ن العم���ل. فاأنا في 

مدر�ستي اأعمل بروح الفريق مع الزميالت, نتبادل المعرفة, فاأنا مرجع 

له���ن. ولالرتق���اء بم�ستوى الطلب���ة اأ�ستخ���دم اإ�ستراتيجي���ات التدري�س 

كافة, كالعم���ل التعاوني واال�ستق�س���اء وحل الم�س���كالت. واأ�ستفيد من 

خبرات المجتمع المحلي فكم دعوت ممر�سة, و�سرطيًا و�ساحب حرفة 

الإعط���اء محا�سرة. واأنا مر�سدة ومربية للط���الب قريبة منهم يف�سون 

اإل���ي بم�سكالتهم الخا�سة, فهذا طال���ٌب يكره المدر�سة ويخافها, ي�سعر 

بالمر����س حي���ن نهو�س���ه للمدر�سة, وتري���د اأمه اأن تعالج���ه عند طبيب 

نف�س���ي, فقلت لها دعي���ه لي, ولعدم وجود مر�س���دة -وحيث اإني اأح�سر 

ور�سات االإر�ساد- قمت بالتوا�س���ل معه بالمحبة ودفعه معنويا وتعزيزه 

ورعايت���ه, فتغلب على ظاهرة الخوف, وما زالت اأمه ت�سكر لي الجميل. 

وطال���ٌب اآخ���ر عدواني الطبع وعني���ف يريد االنتقال م���ن المدر�سة الأنه 

يك���ره المعلم���ات والعقاب, ج���اءت والدت���ه لتنقله وهو ي�س���رخ ويقول: 

ب�سرع���ة خذين���ي من المدر�سة, وكن���ت اأراقب الموق���ف ب�سمت, فقلت 

لوالدت���ه ال تنقليه ودعيه لي. احت�سنت الطالب واأ�سركته في الن�ساطات 

كاالإذاع���ة واالحتف���االت, وجعلته عري���ف االأ�سرة, اأع���ززه الأدنى �سلوك 

ناجح, فخفت عدوانيته, وا�ستوى �سلوكه, وهو االآن في الجامعة يتوا�سل 

معي, فالطالب اإذا اأحب معلمه اأبدع في مدر�سته.

الحظ���ت �سعفا في مهارة القراءة ف���ي اللغة العربية, فقمت بعمل بحث 

اإجرائ���ي ا�سته���دف الطلب���ة واأ�سرك���ت المعلم���ات والمجتم���ع المحلي, 

ون�س���رت البحث على موقع ال���وزارة, وكم ا�ستفاد من���ه الجميع. اأ�سجع 

الطلب���ة على االإب���داع كعمل مجالت في اللغة العربي���ة وتاأليف ق�س�س, 

واأخ�س����س يوما للتحدث بالف�سحى للنهو����س بلغتنا العربية ب�سبب ما 

تعانيه من تجاهل, واأ�سرك الطلبة في الم�سابقات الثقافية, والرحالت 

واالحتف���االت, واأ�ساعد الطلبة الفقراء, واأو�س���ل المر�سى اإلى بيوتهم, 

وعالقت���ي بالمجتمع المحلي ممتازة, اأو�س���ل المعونات لهم واأقدم لهم 

المحا�س���رات, اأتوا�سل معه���م بالهاتف والزي���ارات المنزلية. اأ�سهمت 

بده���ان المدر�س���ة, واإ�س���الح االإذاع���ة والكهرب���اء بتعاون م���ن زوجي 

المهند����س. ونظ���را لقل���ة الم���وارد اإذ ال يوج���د �س���وى حا�س���وب واحد, 

فق���د كنت اأجل����س الطلبة على �سجادة اأفر�سها له���م لي�ساهدوا الح�سة 

المحو�سب���ة, اأو اأح�س���ر الجهاز المحمول الخا�س ب���ي, اأحو�سب المادة 

لي�سه���ل فهمه���ا. وكنت دائم���ا دوؤوبة ال�سعي من اأج���ل طالب مميز, فهو 

باني الوطن و�سانع مجده.

هدى ال�سيخ عبد الرحمن داود الرابي

الفئة الثانية

جائزة المعلم المتميز

الو�سيل���ة التعليمي���ة تتي���ح للمتعلمي���ن فر�س���ا 

متعددة من فر�س المتعة وتحقيق الذات
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التحدي الذي واجهني في م�سيرتي التعليمية هي عدم محبة الطالبات 

لم���ادة الريا�سيات حيث كنت اأرى ذلك ف���ي عيون طالباتي؛ الأن المادة 

�سعب���ة ومعق���دة, فقررت اأن اأج���د حاًل له���ذه الم�سكل���ة, فتوا�سلت مع 

م�س���رف الريا�سيات وعملنا درا�س���ة لمالحظة اأثر الو�سائ���ل التعليمية 

ف���ي مادة الريا�سيات حيث ت���م اختيار ال�سف ال�ساب���ع لهذه الدرا�سة, 

وت���م اختيار �سعبة من ال�س���ف طبقت عليها الو�سائ���ل, وال�سف االآخر 

ل���م يطبق عليه الو�سائل التعليمية حيث يت���م �سرح المادة ب�سكل عادي, 

وبع���د االنتهاء من الوحدة الدرا�سية, قمنا بعم���ل اختبار بعدي, وكانت 

النتائ���ج وا�سحة على اأثر هذه الو�سائل ف���ي تطوير وتح�سيل الطالبات 

واتجاهاته���ن حول مادة الريا�سيات, فبعد اأن كانت مادة مجردة يلفها 

الجم���ود, اأ�سبحت مادة ملمو�سة من خالل الو�سائل, وتحولت اإلى مادة 

ممتعة تحبها الطالبات وت�ستمتع بها. ومن خالل هذه الدرا�سة انطلقت 

مب���ادرة معر�س الو�سائل التعليمية حيث قمنا بالم�ساركة بم�سابقة على 

م�ست���وى المديرية, وفزنا بها في مرك���ز اأول, ثم تم تعميم هذه الفكرة 

على باقي التخ�س�سات, والحظت ا�ستعداد المعلمات وطالباتهن للعمل 

مع���ي في هذه المب���ادرة, وقد �سارك اأولياء االأمور م���ع اأبنائهم, وقاموا 

بعم���ل و�سائ���ل تعليمية, وفي نهاي���ة االأمر تم �سياغة ال�س���ورة النهائية 

لمعر����س الو�سائ���ل التعليمية في المدر�س���ة, و�سيتم اإن �س���اء اهلل عمل 

م�س���روع لحو�سبة ه���ذا المعر�س وتعمي���م فكرته على باق���ي المدار�س, 

حي���ث قمنا باال�ستف���ادة منه في مراعاة الف���روق الفردية, واأي�سا تدني 

التح�سي���ل الدرا�س���ي, وعملن���ا على ح���ل هاتين الم�سكلتي���ن من خالل 

الو�سائ���ل التعليمي���ة. وكان اأمام طالبات���ي عقبة في م���ادة الريا�سيات 

اإذ اإن اأغلبي���ة الطالب���ات ي�سعرن اأنها مادة �سعب���ة, واأردت اأن األغي تلك 

الفك���رة من عقوله���ن, فعملت جاهدة م���ع م�سرفتي عل���ى تحويل مادة 

الريا�سي���ات اإلى م���ادة ملمو�سة من خالل الو�سائ���ل التعليمية, وبالفعل 

قمنا بعمل درا�سة على اأث���ر الو�سائل التعليمية في التح�سيل الدرا�سي, 

وعمل���ت معر�سًا م���ن الو�سائل الت���ي اأ�ستفيد منها اأن���ا والطالبات. وقد 

�سارك���ت زميالت���ي اأي�س���ا في الفك���رة حيث عمل���ت على تعمي���م فكرة 

الو�سائل عل���ى المباحث الدرا�سية االأخرى وقمنا بعمل جماعي, واإقامة 

معر�س للو�سائل التعليمي���ة لجميع المباحث, وكانت االنطالقة معر�س 

الريا�سي���ات, وبالتال���ي تم نقل الخب���رات اإلى الزمي���الت جميعًا. واأما 

خطت���ي الم�ستقبلي���ة فهي االرتق���اء بالمدر�سة مع زميالت���ي المعلمات, 

با�سمة خالد عبد العزيز الروا�سدة

الفئة الثالثة

جائزة المعلم المتميز

الو�سيل���ة التعليمي���ة تتي���ح للمتعلمي���ن فر�س���ا 

متعددة من فر�س المتعة وتحقيق الذات
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وخل���ق بيئة تعليمي���ة مميزة للطالب���ات. ومن التحدي���ات التي واجهتني 

�سعوبة التعامل مع المجتم���ع المحلي, وكانت الطريقة الوحيدة لتذليل 

تلك ال�سعوبة بدمجه ببع�س المواقف ال�سفية, وقد عملت معه في اأحد 

الم�سروعات التي �ساركت بها في المدر�سة بم�ساركة المجتمع المحلي, 

وكان هذا الم�سروع هو ق�سة نجاح بالن�سبة لي, واأو�سلني اإلى القمة في 

نظ���ر طالبات���ي, وهو م�سروع نهج من طفل اإلى طف���ل حيث عملنا به مع 

الحكوم���ة اال�سترالية و save the children ومن فوائد هذا الم�سروع 

اأنن���ا ق���د دعمن���ا المدر�سة بمبل���غ 8 اآالف دين���ار؛ اإذ اأ�سلحن���ا ال�ساحة 

المدر�سي���ة وطورن���ا مرافق المدر�س���ة, وقد ا�ستفدنا م���ن الم�سروع في 

دمج الحي���اة العملية بالمادة الدرا�سية, و�ساعد ذلك طالباتي على حل 

الم�س���كالت وتحمل الم�سوؤولية ) العقل الواع���ي هو القادر على احترام 

الفكرة حتى ولو لم يوؤمن بها(.
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م���ن اأهم التحدي���ات الت���ي واجهتني هو وج���ودي بمدر�س���ة للموهوبين 

والمتميزي���ن وهي بحاجة الأ�سل���وب معين في التعام���ل, فقمت بالبحث 

والق���راءة عن اإ�ستراتيجيات التعامل م���ع الموهوبين ونظرية الذكاءات 

المتع���ددة, وقمت باإع���داد ور�سات تدريبي���ة للمعلمين واأولي���اء االأمور؛ 

الأكون اأكث���ر قربا من طلبتي, واكت�سف مواهبه���م الدفينة, فعملت على 

ا�ستثم���ار طاق���ات الطلبة في اأن�سط���ة اأخرى ال منهجي���ة. فالتميز لي�س 

فق���ط علميًا واأكاديميًا, واإنما اأي عمل ب���ه اإبداع وابتكار هو تميز, وهذا 

م���ا اأثبت���ه طلبتي وب�سهادة الجمي���ع من خالل فوزه���م بالمراكز االأولى 

على م�ست���وى المملكة في م�سابق���ات االإبداع االأدبي باللغ���ة االإنجليزية 

والم�سابقات االأخرى الت���ي اأ�سرفت عليها كالبيئية والثقافية والمرورية 

والبرلم���ان الطالبي, وتمثيل طالبتين من طالباتي لالأردن في الواليات 

المتح���دة ببرنام���ج Tec Girls. ولعل اأهم ما اأفتخر ب���ه هو م�ساهمتي 

في زي���ادة الدافعية للتعلم, وت�سجيع طلبتي عل���ى االن�سباط وااللتزام, 

فالطال���ب بحاج���ة لمن يعززه ويحفز,ه وهذا ما ح�س���ل مع اأحد طلبتي 

ال���ذي اأراد االنتق���ال من المدر�س���ة, ولكني بم�ساع���دة والدته ا�ستطعنا 

اإقناعه بالبق���اء, وقمت بعمل دورة في �سناع���ة االأفالم لمعرفتي بحبه 

له���ذا المج���ال بالتن�سيق م���ع ن���ادي �سناعة اأف���الم اإربد وال���ذي قمت 

باال�ستعان���ة بهم لعمل دورات ت�سوير االأفالم ال�سينمائية لطلبتي خالل 

العطل���ة ال�سيفية, وتفاجاأنا بق���درات الطلبة ومواهبه���م في الت�سوير 

والمونت���اج والتمثي���ل, وانت�سب الكثي���ر منهم للنادي وا�ستم���روا بالعمل 

معه���م وقام���وا بت�سوير اأفالم تعليمي���ة باللغة االإنجليزي���ة, والم�ساركة 

بم�سابق���ات عالمي���ة بت�سوير االأفالم الق�سيرة, ولق���د ا�ستفاد زمالئي 

ف���ي المدر�سة وفي مدار�س اأخرى من تجربتي هذه من خالل اال�ستعانة 

بهذه الموؤ�س�سات الإنجاز ن�ساطات وم�سابقات مختلفة بطريقة الت�سوير 

ال�سينمائي واعتمادها كو�سيلة من و�سائل التعلم.    

نائلة جمعة خ�سر المهداوي

الفئة الثالثة

جائزة المعلم المتميز

تعزي���ز االنتماء الوطني من خ���الل تفعيل دور 

البرلمان الطالبي”زيارة مجل�س االمة”
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عمل���ت ومازلت اأعمل من اأجل طالباتي, كن���ت دائما اأعمل على تحفيز 

طالب���ات التعليم المهني فرع االقت�س���اد المنزلي على الدرا�سة الجادة 

المتحان الثانوية العامة وخ�سو�س���ا بعد تقديم امتحان الف�سل االأول, 

وعندم���ا تخف���ق بع�س الطالبات في مادة ما فاإنه���ا ت�ساب بالياأ�س مما 

يدفعه���ا اإلى ت���رك المدر�سة اأحيان���ا, وعملت من خ���الل ا�ستبانة حول 

قل���ق الطالبات من االمتحان وجمعت معلومات, وعملت على ت�سجيعهن 

وبالتوا�س���ل مع اأولياء اأمورهن لتوفير البيئة المنا�سبة لهن, والحمد هلل 

بع���د نتيجة الف�سل الثاني نجح الكثير من الطالبات اللواتي اأخفقن في 

مواد بالف�سل االأول وهن االآن على مقاعد الدرا�سة يفتخرون بي اأفتخر 

بهن.

وكن���ا نردد معا بي���ت ال�سعر : ومن ال يحب �سعود الجب���ال ... يع�س اأبد 

الدهر بين الحفر

قم���ت بت�سجي���ع الطالبات)طالبات ال�س���ف العا�سر( واأولي���اء اأمورهن 

عل���ى االلتحاق بالتعلي���م المهني من خالل عم���ل م�سرحية تتحدث عن 

التعلي���م المهني واأهميت���ه ودوره في المجتمع, ومن خ���الل ور�س العمل 

حول المو�سوع, وعملُت مطوي���ة تعريفية بالتخ�س�سات المهنية. وعلى 

الرغ���م من اإقب���ال الطالب���ات على تخ�س����س دون االآخر ف���ي مدار�س 

التعلي���م المهن���ي اإال اأن الوع���ي باأهمي���ة التعلي���م المهن���ي زاد كثي���رًا, 

واأ�سبحت االأعداد ف���ي تزايد وتم نقل هذه الخبرة لالآخرين من خالل 

ال���و ر�سات, وتوزي���ع المطوية التعريفي���ة بالتعليم المهن���ي, وتمَّ ن�سرها 

عل���ى اليوتيوب بال�س���وت وال�سورة حول التعلي���م المهني وكذلك دعوة 

المجتمع المحل���ي للم�سرحية التي تتحدث على اأهمي���ة التعليم المهني 

و تخ�س�ساته المختلفة, وقد تغي���رت نظرة الطالبات واالأهالي للتعليم 

المهن���ي حي���ث تم قبول طالب���ات معدالته���ن مرتفعة بال�س���ف العا�سر 

للتعلي���م المهني وكنَّ م���ن االأوائل في امتحان الثانوي���ة العامة, واأكملن 

تعليمهن بالجامعات بتخ�س�سات مختلفة.

ديمة علي عبد الحفيظ البياري

الفئة الخام�سة

جائزة المعلم المتميز

دعوة االأطفال لح�سور م�سرحية
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تواجهن���ي في العمل معوقات, ولك���ن اإيماني باأن الليل يتبعه النهار, واأن 

ال م�ستحي���ل مع الحياة يجعلن���ي اأذلل العقبات فت�سب���ح خبرات ن�ستند 

عليها فيما هو اآت, ومن تلك المعوقات ال�سعف في تعلم مهارة القراءة 

ل���دى طلبة ال�س���ف الراب���ع االأ�سا�سي, اإذ ب���دت الم�سكلة م���ن ال�سكوى 

المتك���ررة من معلمات ال�س���ف وخا�سًة معلمة اللغ���ة العربية, فالطلبة 

ال يعرفون الح���روف وال ي�ستطيعون تمييزها, وه���ذه الم�سكلة قد توجد 

ف���ي اأي مدر�سة, وه���ي لي�ست خا�سة بمدر�ستنا فقط, ف���اأردت اأن يكون 

لي ب�سمة على ه���وؤالء الطلبة, فقمت بدرا�سة و�سعهم حيث عملت لهم 

تقويمًا يخت�س بمهارات اللغة العربية فكانت النتائج تثبت وجود �سعف 

�سدي���د لدى بع�سه���م, فبحثت عن كيفية معالج���ة ال�سعف في درا�سات 

م�سابه���ة وخا�س���ة �سعوبات الق���راءة, وطلب���ت من المدي���رة ا�ستدعاء 

اأولي���اء االأم���ور لح�س���ور اجتماع لح���ل م�سكلته���م فوافقوا عل���ى اإر�سال 

اأبنائه���م �سباحا قبل ب���دء الطابور, وتم عمل ح�س����س تقوية �سباحية 

لتعريفه���م بالحروف بط���رق مي�س���رة وم�سوقة مثل بطاق���ات الحروف 

المفرغة والر�س���م والل�سق وت�سكيلها بالمعج���ون, وذكر ق�سة الحرف 

والتركي���ز على مخارج الح���روف بت�سجيل اأ�سواتهم واإع���ادة �سماعها, 

وبع���د اإتقانه���ا تعلم���وا الم���د الطوي���ل والق�سير, ث���م ق���راءة المقاطع 

فالكلم���ات, واعتمدنا التعزيز الم�ستم���ر لكل م�ستوى معين من االإتقان, 

وال�س���رح الأولي���اء االأمور عن الكيفي���ة ال�سحيحة للتعامل م���ع اأبنائهم, 

واالبتعاد عن االإ�ساءة اللفظية, واإحاطتهم بالحب واالهتمام, فتح�سنوا 

ب�س���كل ملحوظ, وتاأكد ذلك ف���ي االختبار البعدي. ونقل���ت الخبرة اإلى 

زميالتي في المدر�سة وفي المي���دان من خالل توزيع البحث االإجرائي 

عل���ى مجموعه من المدار�س المجاورة. اأما عن ق�س�س النجاح, فمنها 

تل���ك الق�سة التي كنت قد ن�سيتها, ول���م اأكتبها في معاييري, ولكن من 

)يفعل الخير ال يعدم جوازيه( فلما كان يوم الزيارة الميدانية ح�سرت 

اأم عب���د الرحمن من مكان بعي���د لتدلي ب�سهادتها بحقي, فقالت تلقيت 

م���ن المعلمة ات�س���ال ب�سرورة الح�س���ور, وبداأت تخبرني ب���اأن ابني ال 

يح���ب الكتابة, وينام كثيرا, وعندم���ا عر�سته على طبيب مخت�س وجد 

اأن عم���رُه العظمّي �سنتان, ولديه ك�سل في اإحدى الغدد, ف�ساعدته حتى 

�سار مثل اأقرانه.

فاطمة �سعيد جراد الطراونه

الفئة الأولى

جائزة المعلم المتميز

نحن مث���ل ورقة النب���ات التي ت�سن���ع غذاءها 

بنف�سها, نبني معرفتنا باأنف�سنا
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ال ب���د م���ن وجود معوق���ات اأو تحديات لكل عمل, ومن اأب���رز ما واجهني 

�سع���ف التح�سي���ل الدرا�سي لدى بع����س الطلبة وال���ذي دفعني لل�سعور 

باأنه���ا م�سكلة عظيم���ة؛ الأن الطلبة هم م�سوؤوليتي اأم���ام اهلل ) اإذا عمل 

اأحدك���م عمال فليتقنه, حدي���ث �سريف(. واإن ه���وؤالء الطلبة هم اأمانة 

وعل���ي اأن اأحاف���ظ عليها؛ مما دفعن���ي اإلى ال�سعور بالتح���دي واالإ�سرار 

ب���اأن اأعمل منهم طالب���ًا متميزي���ن, فاأقمت م�سروعات اأف���ادت الطلبة 

وذويهم منها ور�سة عمل عقدتها للمعلمات واالأهالي ت�سمنت م�سكالت 

�سع���ف التح�سيل لدى الطلبة وم�سروع التقوية التطوعي )خارج اأوقات 

ال���دوام( وم�سروع االأم المعلمة )تدريب اأمه���ات داخل الغرفة ال�سفية 

بواق���ع 40 �ساع���ة تدريبية( لتح�سي���ن م�ستوى الق���راءة والح�ساب, وقد 

توا�سل���ت مع االأهالي �سواء من خالل االجتماعات اأو من خالل الهاتف 

الخل���وي, فاأنا من اأول ي���وم دوام اأعطي طالباتي رق���م الهاتف الخا�س 

ب���ي, وقد اأقم���ت ندوات ومحا�س���رات بح�سور اأولياء االأم���ور والمجتمع 

المحل���ي, وعملت اجتماعات دورية م���ع االأهالي ل�سماع وجهات نظرهم 

واقتراحاتهم وتطلعاتهم, واأر�س���ل تقارير دورية لذوي الطلبة عن مدى 

تح�س���ن اأبنائهم, وقد قم���ت اأي�سًا بعمل ور�سة تدريبي���ة لزميالتي على 

ت�سميم اأن�سطة �سفية تراع���ي اأنماط التعلم الثالثة, وكيفية ا�ستخدام 

اإ�ستراتيج���ات التدري����س الحديث���ة, واأقم���ت ور�س���ة عمل م���ع االأمهات 

المعلم���ات في الم�سروع ال�سابق الذكر والمعلمات حول كيفية ا�ستخدام 

القبع���ات ال�ست في الغرفة ال�سفية. كل ه���ذه االأمور اأ�سهمت في الحد 

م���ن م�سكلة �سع���ف التح�سيل, مم���ا دفع المعلم���ات اإل���ى اعتماد هذه 

الم�سروعات واأهمه���ا م�سروع التقوية ال�سباحي في عالج بع�س حاالت 

ال�سع���ف, واالتف���اق على اآلية معتم���دة مع م�سرفة المرحل���ة التي كانت 

تتابع الم�سروع, والتي حفزتني على ن�سره في المدار�س المجاورة.

وم���ن التحدي���ات الت���ي واجهتني اأي�س���ا قلة الم���وارد التقني���ة )�سيانة 

االأجه���زة, وعدم وج���ود جهاز للعر�س( وقد ع���ددت ذلك م�سكلة الأنني 

اأري���د جي���اًل معا�س���رًا للتط���ورات الحا�سلة ف���ي العال���م, ولي�س مجرد 

جي���ل يتلقى المعرف���ة, واأريد جياًل يبحث عن المعرف���ة ويواكب التقدم 

المعرف���ي ف���ي العالم, ولح���ل ه���ذه الم�سكلة اأقم���ت م�سروع���ات ترفد 

المدر�سة بالمال الالزم ل�سراء جهاز العر�س و�سراء حوا�سيب جديدة, 

ومن هذه الم�سروعات عر�س منتوج���ات اأولياء االأمور اأنف�سهم, وبيعها 

للح�س���ور. وا�ست�سفت اأولياء االأمور وو�سح���ت لهم مدى اأهمية دعمهم 

للمدر�سة, وقمت اأن���ا وطالباتي بقطف زيتون المدر�سة, وبيعه للمجتمع 

وفاء اإبراهيم محمد �سومان

الفئة الأولى

جائزة المعلم المتميز

تدري���ب الطلبة على الدرو����س المحو�سبة على 

منظومة ) االإيديويف (
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المحل���ي وقدمت ريعه للمدر�سة, وعقدت محا�سرة الأهالي الطلبة حول 

تعريفه���م بطريقة التعامل م���ع منظومة االيدي���وف واإعالمهم بالموقع 

االإلكترون���ي التعليمي الجديد للمدر�سة الذي قم���ت بت�سميمه, وعملت 

زي���ارات ميداني���ة لجمعي���ة خريبة ال�س���وق لعمل معر�س ف���ي المدر�سة 

لتعري���ف االأهالي بالخدم���ات التي تقدمه���ا الجمعي���ة لبناتهم. وفعلت 

الم�س���رح المدر�سي في عم���ل محا�سرات وفعالي���ات وم�سابقات ثقافية 

لل�سف���وف الثالثة االأول���ى, واأ�سركت اأهل الطلبة ف���ي هذه الم�سابقات, 

واأقم���ت ور�سات عمل عن ا�ستخدام اإ�ستراتيجية القبعات ال�ست, وقمت 

برفد المكتبة بمزيد من الكتب واالأقرا�س المدمجة الم�سوقة والمفيدة 

والتي تخاط���ب عقلية الطفل, ووفرت اأفالم���ًا تعليمية تخدم كل المواد 

وتنا�سب كل االأعمار. 
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قل���ة الموارد المادية في المدر�س���ة و �سعف الطلبة في القراءة كانا من 

اأ�سد التحديات التي واجهتني, وا�ستطعت التغلب عليها من خالل ح�سن 

اإدارتي في المو�سوعين؛ فقد تغلبت على �سعف الطلبة في القراءة من 

خالل تحديد م�ستوى ال�سع���ف باختبار ت�سخي�سي وبناء خطة عالجية 

واعتماد اأ�ساليب متعددة منها بطاقات الحروف والكلمات, والق�س�س 

الم�س���ورة, وكرا�س���ات الحروف الملون���ة, والتعلم من خ���الل االأقران, 

وت�سجي���ع الطلب���ة وتحفيزه���م, والتعاون م���ع اأولياء االأم���ور, فال يغادر 

�سف���ي طال���ب ال ي�ستطيع القراءة. اأما فيما يتعل���ق بالموارد المادية في 

المدر�سة ف���ال يوجد في المدر�سة مختبر حا�س���وب, وال و�سائل تعليمية 

واأدوات مخبري���ة؛ وكون المدر�سة لل�سف���وف الثالثة االأولى فهي باأم�س 

الحاج���ة للمواد المح�سو�سة لتوظيفها في العملية التعليمية؛ فقد �سعيت 

الإع���داد �سال���ة لعر����س الو�سائ���ل التعليمي���ة والنماذج الت���ي اأعدها مع 

طلبت���ي وذلك لتوظيفها في الح�س�س الدرا�سية من قبل جميع معلمات 

المدر�س���ة, واأقوم عل���ى تجديدها با�ستمرار. كم���ا اأوجدت فكرة زراعة 

حديق���ة في المدر�سة, و�ساركت بذلك الطلبة واأولياء االأمور بالمبادرة, 

وا�ستعنت بمب���ادرة مدر�ستي لتزويدنا بما يلزم م���ن اأ�ستال, وقد زادت 

الحديق���ة من جمال المدر�سة, واعتبرت و�سيل���ة تعليمية قائمة بذاتها, 

كما ا�ستطع���ت من خالل تنظيم اأن�سطة بيئية م���ع جمعية حماية البيئة 

زي���ادة الوعي البيئي لدى الطلبة وذويهم. وق���د اأعددت اأي�سًا مجموعة 

م���ن الدرو�س المحو�سبة, و�ساركت باإعداد بنك من الدرو�س المحو�سبة 

ف���ي المدر�س���ة لت�ستفيد من���ه جميع المعلم���ات, وا�ستخدم���ت حا�سوبي 

ال�سخ�س���ي لعر�سها عل���ى الطلبة نظرًا لعدم تواف���ر مختبر حا�سوب اأو 

جهاز عر�س في المدر�سة.

هتوف فرح �سمارة �سمارة

الفئة الأولى

جائزة المعلم المتميز

المعلم���ة   �سمارة اأثناء عر�سها در�سا محو�سبا 

با�ستخدام حا�سوبها ال�سخ�سي
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تع���ّد مدر�ستي في لواء دير عال اإح���دى المدار�س التي تعاني من نق�س 

ف���ي الم���وارد, وعدم وج���ود الو�سائ���ل التعليمي���ة الكافية, ولك���ون مادة 

التربي���ة االإ�سالمي���ة واالجتماعي���ات تحتاج اإل���ى العديد م���ن الو�سائل 

التعليمي���ة التي ت�ساعد في العملية التعليمية, فقد واجهتني م�سكلة عدم 

تفاع���ل الطلبة في ظ���ل نق�س الو�سائل التعليمية, وه���ذه م�سكلة خا�سة 

بمدر�ست���ي وبع�س المدار�س النائية لقلة االإمكانات ومحدودية الموارد؛ 

ل���ذا فكرت في البح���ث عن طريق���ة للتغلب على ه���ذه الم�سكلة, فقمت 

بالتعاون مع طالباتي والمجتمع المحلي بعمل مجموعة من الو�سائل مثل 

مج�سم���ات لغزوات الر�س���ول عليه ال�سالة ال�س���الم, ولوحات كرتونية, 

ومج�س���م ل�س���الة الجماع���ة وغيرها الكثي���ر, وكانت النتائ���ج في غاية 

الروع���ة؛ اإذ خدم���ت اللوحات معظ���م ال�سفوف, وبع����س المعلمات في 

تخ�س�س���ات مختلفة, وعملت اأي�سًا على دم���ج الطلبة في عملية التعلم 

و�ساعدت في حل م�سكلة قلة االإمكانات من خالل ا�ستخدام خامات من 

البيئة المحلي���ة مثل �سناديق البول�ستر الموج���ودة في المزارع القريبة 

م���ن المدر�س���ة, واإعادة تدوير بع����س المخلفات البيئي���ة مثل االأخ�ساب 

) ع�س���ا المكن�سة( و)�سنادي���ق ال�سب�س الفارغة( وه���ذا �سجع الطلبة 

على اال�ستف���ادة من المق�س���ف المدر�سي الذي اأقوم بتول���ي م�سوؤوليته 

لال�ستفادة من المخلفات بعد انتهاء اال�ستراحة. 

االإيم���ان والعمل متالزمان, ولعدم توافر م���كان م�ستقل الأداء العبادات 

وتطبي���ق درو����س التربي���ة االإ�سالمي���ة ل���زرع ال���وازع الديني ف���ي قلوب 

طالبات���ي, فقد قمت باإن�س���اء م�سلى في مدر�ستي في زاوية م�ستقلة؛ اإذ 

تعاونت مع اإمام الم�سجد في تحديد القبلة, وقمت مع طالباتي بتجهيز 

الم�سل���ى بالو�سائ���ل الالزم���ة, مثل عمل خزان���ة اأحذية م���ن �سناديق 

ال�سيب����س الفارغة, وتزويده بما يلزم م���ن اأدوات, وهو االآن والحمد هلل 

م���كان الأداء العب���ادة, وتطبيق الدرو����س الدينية, واإج���راء الم�سابقات 

الدينية في حفظ القران الكريم.

رائدة علي محمد الريان

الفئة الثانية 

جائزة المعلم المتميز

تنمية الوازع الديني جزء ال يتجزاأ من العملية 

التعليمية
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اأ�سع���ى جاه���دًة بو�سفي مربية ومعلم���ة لطلبتي اأن اأك���ون قدوة �سالحة 

له���م, فاأعلمهم كيف يحلون الم�س���كالت بعقالنية وكيف يح�سلون على 

المعرف���ة وتوظيفها في حياتهم العملية لالنط���الق اإلى الم�ستقبل بعيٍن 

يملوؤه���ا االأمل والتفاوؤل والثقة باأنف�سهم وبقدراتهم. اأحر�ُس على البناء 

المعرف���ي المتكام���ل راأ�سيًا واأفقي���ًا للو�سول بالطالب اإل���ى �ُسلَّم تحقيق 

ال���ذات والتميُّز بالتفكير الناق���د والقدرة على تذلي���ل ال�سعوبات التي 

تواجهه في حياته.

اأُوّظ���ف اإمكانات مدر�ست���ي المتوا�سعة في ت�سهيل عملي���ة تعلُّم الطلبة, 

واأ�ستعي���ن بالمدار����س المجاورة من خالل مديراته���ا ومعلماتها في كل 

م���ا قد اأحتاجه لتنفيذ االأهداف والنتاجات الخا�سة والعامة والخطوط 

العري�سة للمنهاج.

لع���ّل اأهم تحدٍّ كان وما ي���زال يواجهني في مدر�ستي هو نق�س الموارد, 

فمدر�ستي ف���ي بداية نمّوها, وهي �سغيرة ببنائه���ا ومحتوياتها؛ ولكنها 

كبي���رة باإنجازاتها, ونح���ن ال نخجل من القليل عندم���ا يكون الحرمان 

اأق���ل منه, وللتغلب على هذه العقبة, فقد كن���ت اأح�سر جهاز الحا�سوب 

الخا����س بي لعر�س برامج تعليمية م�ساندة ومو�سحة للمنهاج, واأح�سر 

قرطا�سية وق�س�سًا منوعة ونباتات لزراعتها في الحديقة المتوا�سعة, 

واأ�سم���م لوح���ات وو�سائ���ل تعليمي���ة تو�سيحية للمنه���اج, واأع���د بحوثًا 

وتقاري���ر ح���ول الدافعي���ة والتعل���م التعاون���ي, واأزين ج���دران المدر�سة 

الداخلي���ة ب�س���ور للها�سميي���ن �سم���ن خطة النهو����س الوطن���ي, واأعّد 

الم�سابق���ات الوطنية والفنية. وقد �سارك���ت في �سراء ثالجة للمدر�سة, 

وتعاونت مع المجتمع المحلي لتزويد المدر�سة بطابعة وجهاز حا�سوب, 

وقد اأعددت المحا�س���رات التثقيفية وال�سحية والدينية للطلبة واأولياء 

االأمور كمحا�سرة حول النظافة واالإ�سعافات االأولية, واأ�سركت المجتمع 

المحل���ي في العدي���د من االحتف���االت كاحتفال الرو�سة وي���وم الكرامة 

والرح���الت المدر�سي���ة لمواقع وم���دن اأثرية ومتحف الطف���ل, واأعددت 

ب���ازارًا خيري���ًا لدعم الطال���ب الفقير. وكن���ت اأهتم بالبيئ���ة من حولنا 

بالمحافظة على نظافتها وتزيينها.

وداد عبد الرحمن محمد الم�ساعلة

الفئة الثانية

جائزة المعلم المتميز

تعزيز الطلبة يزيد من دافعيتهم نحو التعلم
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قل���ة ونق�س الم���وارد م���ن التحديات الرئي�سي���ة التي تواج���ه المدار�س 

القروي���ة ب�س���كل ع���ام؛ لذلك ف���اإن المعلم فيه���ا يجب اأن يب���ذل جهودا 

ا�ستثنائية لتوفير ما يلزم من البيئة التعليمية التي تثري المادة العلمية, 

وتحق���ق االأه���داف المن�سودة. وقد ا�ستطعت بحم���د اهلل الح�سول على 

دع���م مق���داره 1800 دينار م���ن موؤ�س�سات المجتمع العام���ة والخا�سة, 

وا�ستثمرت���ه في اإقام���ة حديقة مدر�سية. وقد ا�ستثم���رُت البيئة المحلية 

اأي�س���ًا في ت�سميم لوحات ونماذج وو�سائ���ل تخدم االأغرا�س التعليمية, 

و�سارك���ت م���ع المدار�س المج���اورة بت�سكيل فريق عم���ل تطوعي يخدم 

مدار����س الل���واء ف���ي �ستى المج���االت )زراع���ة , ده���ان , ري , و�سيانة 

عام���ة(. بادرت اأي�سا م���ع طلبتي با�ستخدام المخلف���ات المدر�سية من 

الكرت���ون واالأوراق والمواد الب�سيطة بعمل م�سغ���رات تعليمية, ونماذج 

تخدم المادة العلمية )العلوم والكيمياء ( وتوفر م�سدرا معرفيا بديال 

ف���ي المدر�سة, منه���ا مج�سمات ج�س���م االإن�سان واللوح���ات الحائطية, 

اإ�ساف���ة اإلى اإعادة تجهيز االأوراق التالفة على �سكل دفاتر ي�ستفيد منها 

الطلب���ة. وقمت اأي�سا بعمل مجموعة من الدرو�س الممنهجة با�ستخدام 

طريق���ة المنح���ى التكاملي في تدري����س العلوم SEED وت���م و�سعها في 

مكتبة المدر�سة ليت�سنى لجمي���ع المعلمين اال�ستفادة منها, اإ�سافة اإلى 

ت�سمي���م عدد من اأوراق العم���ل المبنية على اأ�سلوب اللعب, لت�ساعد في 

ك�سف مهارات الطلبة في �سفوف مختلفة. 

اأخي���را �ساركت م���ع مجموعة من طلبت���ي بالم�سابقة العربي���ة للروبوت 

التعليم���ي, وحققن���ا مرك���زًا متقدم���ًا ف���ي البطول���ة متجاوزي���ن جميع 

العقبات التي واجهناها انطالقا من اأن الو�سول اإلى النهاية ال يكون اإال 

باال�ستمرار في التقدم. 

التعليم اأف�سل مجال للريادة واالإبداع, لكن لنعمل معًا لتحقيق ذلك.

مهند �سمير يون�س مقدادي

 الفئة الثالثة

جائزة المعلم المتميز

بالن�س���اط خ���ارج الغرف���ة ال�سفي���ة نكت�س���ف 

مكنونات الطلب���ة وقدراتهم, ونح���دد ميولهم 

م �سلوكهم ونقوِّ
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من التحديات التي كانت تواجهني و تعيق م�سيرتي في العملية التعليمية 

نق����س الموارد, و كيفي���ة اإدارة الموارد المتاح���ة وا�ستثمارها, وقد اأثر 

ذلك ف���ي جميع فئات المدر�سة؛ مما جعلني اأ�سع خطة الإدارة الموارد, 

ن واحدا  فمث���ال ال يوجد في مختبر الحا�س���وب Data show فكنت اأوؤمِّ

من خ���ارج المدر�سة, مما �سج���ع زميلي معلم الريا�سي���ات على اإعطاء 

ح�س����س محو�سبة لطلبته. و اأي�سا كنت اأوفر جميع االأقرا�س المدمجة 

للبرمجي���ات الت���ي اأ�ستخدمها ف���ي العملي���ة التعليمية, وعندم���ا اأ�سبح 

عندي فائ�س منها, ا�ست�سلحت اأنا و طلبتي خزانة مهملة في المدر�سة 

لنحف���ظ بها االأقرا�س المدمجة, واأن�ساأنا مكتبة اإلكترونية ي�ستعير منها 

الطلب���ة والمعلم���ون و الزمالء ما يحتاجون���ه. و ا�ست�سلحنا اأي�سا لوحة 

اإعالنات داخل المدر�سة وا�ستعملناها لن�سر م�ساركات الطلبة, وعملت 

مجل���ة حائ���ط, وتطورت االأم���ور واأ�سبحت اأ�ستعير الكامي���را الدجيتال 

م���ن اأخي, و اأخرج م���ع الطلبة الإجراء مقابالت �سحفي���ة مع اأفراد من 

المجتمع المحلي, وتم ن�سر المقابالت في مجلة الحائط لي�ستفيد منها 

الطلبة, وقد اأجرين���ا العديد من المقابالت مع اأفراد المجتمع المحلي 

مثل مدير التربية والتعليم لمنطقة لواء وادي ال�سير, واأحد المخرجين 

التلفزيونيين وغيرهما. 

و اأي�سا كن���ا ن�ستعين بخبرات اأفراد من المجتم���ع المحلي, ففي مجال 

الزراعة ا�ستعنا باأحد اأولي���اء االأمور, وباأ�ستاذ التربية المهنية, فحولنا 

قطع���ة اأر����س ج���رداء داخ���ل المدر�س���ة اإل���ى حديق���ة لطلب���ة الك�سافة 

با�ستخ���دام االأدوات المتواف���رة ف���ي م�سغ���ل التربية المهني���ة التي قام 

الطلب���ة باإ�سالح بع�سها و توفير بع�سها االآخر من منازلهم. وفي مجال 

ال�سح���ة المدر�سي���ة ا�ستعنا بطبيبة مركز مرج الحم���ام ال�سحي لعقد 

ور�سات توعية للطلبة عن التدخين وم�سارة.

وكن�س���اط لطلب���ة الك�سافة, كنت اأحر����س على اإتقانه���م اإن�ساد ال�سالم 

الملك���ي والن�سيد الوطن���ي مع المو�سيق���ى, لذلك كنت اأ�ستعي���ر البيانو 

الخا����س باأخي, اأعزف عليه والطلب���ة ين�سدون ال�سالم الملكي والن�سيد 

الوطن���ي عل���ى األح���ان المو�سيقى؛ مم���ا �سج���ع االإذاع���ة المدر�سية في 

المدر�س���ة على ت�سجيل الع���زف واالإن�ساد واإ�سماع���ه للطلبة كل يوم في 

الطابور ال�سباحي.

جا�سر جورج ا�سكندر جا�سر

الفئة الثالثة

جائزة المعلم المتميز

االأن�سطة المدر�سية ت�سهم في اإ�سراك المجتمع 

المحلي في العملي���ة التعليمية مثل المقابالت 

ال�سحفي���ة؛ اإذ اإن له���ا دورا كبيرا في االرتقاء 

بالطلبة, وتطوير اأدائهم
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اإنن���ي موؤمنة بقول ال�ساعر )عل���ى قدر اأهل العزم تاأت���ي العزائم (.... 

اإنن���ي على يقين بالتوكل عل���ى اهلل, فبالعزيمة الج���ادة واالإرادة القوية 

ي�ستطيع االإن�سان التغلب على ال�سعوبات ويجعلها ج�سرا قويا تقوده اإلى 

النج���اح واالإبداع, مدر�ستي متوا�سع���ة االإمكانات فقيرة في مواردها ال 

تغط���ي طاقات الطالب���ات االإبداعية, فكنا نعمل عل���ى ا�ستثمار الموارد 

البيئية والتواأمة مع الموؤ�س�سات المجتمعية الحكومية والخا�سة وتطبيق 

م�س���روع �سواع���د اللغ���ة العربية ف���ي الفكر واالإب���داع, و�سن���ع الو�سائل 

التعليمية والمج�سمات واللوحات التعليمية لتنميه وتوظيف القدرة على 

االإب���داع. وطالبات مدر�ستي لديهن طاق���ات اإبداعية في مجال التاأليف 

ف���ي الن�سو�س االأدبية كالق�سة وال�سع���ر والخاطرة واالإلقاء وفي مجال 

تاألي���ف الم�سرحي���ات والق���درة على التمثي���ل واالإبداع؛ ولك���ن مدر�ستي 

ب�سيطة وال يوجد فيها م�سرح ال�ستثمار هذه الطاقات, والإيماني المطلق 

اأن الطالبات على م�ستوى عال من االأداء والجودة, كان ال بد من تر�سيخ 

جذور اآف���اق الموهبة واالإب���داع, وذلك بال�سعي ال���دوؤوب اليجاد م�سرح 

يليق بهذا االإبداع, فعملنا على اإيجاد م�سرح من خالل ا�ستثمار واإ�سالح 

مبنى مهمل في المدر�س���ة, والتعاون مع م�سارح الموؤ�س�سات المجتمعية 

والم�س���ارح الموج���ودة ف���ي الجامعات والمرك���ز الثقاف���ي, والتواأمة مع 

المدار����س وا�ستثم���ار الموؤث���رات ال�سوتية, وحياك���ة مالب�س الممثالت 

والديك���ور بالتعاون مع المجتمع المحل���ي والموؤ�س�سات, فعر�سنا الكثير 

م���ن الم�سرحيات الت���ي تعالج ق�سايا مختلفة اأم���ام جمهور غفير وكبار 

الم�سوؤولي���ن ورج���االت الدولة, وا�ستطعنا اأن نحق���ق مراكز متقدمه في 

ه���ذا المجال حي���ث توج هذا االنجاز بح�سولنا عل���ى �سهادة تقدير من 

المهرجان الم�سرحي, وح�سدنا الدروع والكوؤو�س على م�ستوى عال من 

الموؤ�س�سات كافة.

فوزية عبدالرزاق يعقوب الن�سور

 الفئة الثالثة

جائزة المعلم المتميز

بالن�س���اط خ���ارج الغرف���ة ال�سفي���ة نكت�س���ف 

مكنونات الطلب���ة وقدراتهم, ونح���دد ميولهم 

م �سلوكهم ونقوِّ
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حب���ي لمهنتي دفعن���ي الأن اأتعامل مع التحديات الت���ي تواجهني بطريقة 

مو�سوعي���ة واإجرائي���ة, واأن اأ�سعى جاه���دة الأن اأ�سع ح���ال ي�ستفيد منه 

الجمي���ع. اإح���دى هذه التحدي���ات اكتظاظ الغرفة ال�سفي���ة بالطالبات 

و�سيق م�ساحتها, والأنني اأحر�س على ا�ستخدام اإ�ستراتيجية التعلم من 

خالل االأن�سطة, فقد وجدت �سعوبة في تطبيقها داخل الغرفة ال�سفية 

,وه���ذه الم�سكل���ة تعاني منه���ا اأغلب مدار����س اللواء, لم اأق���ف مكتوفة 

االأي���دي اأم���ام ه���ذه الم�سكلة, ب���ل قمت بو�س���ع خطة ال�ستثم���ار موارد 

المدر�سة لتنفي���ذ االأن�سطة. فمثال اأقوم باإعطاء ح�سة محكات التفكير 

في مكتبة المدر�سة, فه���ذه الح�سة تتطلب جلو�س الطالبات على �سكل 

حلق���ة دائرية للمناق�سة, وهذا ي�سعب تطبيق���ه داخل الغرفة ال�سفية. 

اإّن تقم�س ال�سخ�سي���ات واأداء االأدوار اأ�سلوب م�سوق اأقوم بتطبيقه في 

ح�سة القراءة والمحادثة, ول�سعوبة تطبيقه في غرفة ال�سف نلجاأ اإلى 

�ساح���ة المدر�سة وحديقة المدر�سة, مما اأدى اإلى تحقيق نتائج اإيجابية 

تمثلت في زيادة دافعية الطالب���ات نحو التعلم, وحب الطالبات لح�سة 

اللغ���ة العربي���ة ,وقد ا�ستف���ادت زميالتي من هذه التجرب���ة , فقد قمت 

بالتع���اون مع م�سرف���ة اللغة العربي���ة باإعطاء ح�س���ة محادثة نموذجية 

ح�سرتها مجموعة من معلمات اللغة العربية في اللواء.

هدى ح�سين عثمان الّدّبا�س

الفئة الثالثة

جائزة المعلم المتميز

اأن���ا وطالبات���ي, نخط���ط, نفكر, ث���م نبدع في 

تقديم المادة التعليمية 
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المعاناة” رحم  من  االإبداع  “يولد 
خ���الل م�سيرت���ي التعليمية كان “نق����س الموارد” هو التح���دي االأكبر 

ال���ذي واجهن���ي اأنا وطالباتي ف���ي العملي���ة التعليمية التعلمي���ة, وتكمن 

الم�سكل���ة بكون مادة علوم االأر�س والبيئة للمرحلة الثانوية تعتمد ب�سكل 

رئي����س على الجانب العمل���ي والتجارب المخبرية وا�ستخ���دام الو�سائل 

العلمية,باالإ�ساف���ة لدم���ج التكنولوجيا ب�سكل فاع���ل لتقريب المفاهيم 

العلمي���ة للطالب. لذلك كثير من الدرو�س ل���ن تتحقق اأهدافها اإال بهذه 

الم���وارد, وف���ي اعتقادي اأن ه���ذه الم�سكلة تعاني منه���ا معظم مدار�س 

المملكة. والأيماني اأن المعلم الناجح يجب اأن ي�ستثمر كل ما هو موجود 

حوله من اأج���ل تحقيق اأهدافه, فقد وظفت المجتمع المحلي في ذلك, 

فمدر�ست���ي يقارب عدد طالباتها االأل���ف وال يوجد فيها اإال جهاز عر�س 

)داتا �سو( واحد, وي�ساب بالعطل اأحيانا كثيرة, وعندما رغبت بعر�س 

در����س القبة ال�سماوية ال���ذي حو�سبته بنف�سي, اأذهلن���ي اأن الح�سة قد 

�ساعت الأن الداتا �سو يتعطل كل خم�س دقائق, لذلك قررت تاأمين )داتا 

�سو( للمدر�سة من المجتمع المحلي,فقمت بمرا�سلة عدد من ال�سركات 

الخا�س���ة, واللقاء بهم وتكبّد عن���اء الموا�سالت والتاأخي���ر بعد الدوام 

م���ن اأجل �س���رح واق���ع المدر�سة لهم, وبع���د اأ�سهر م���ن المرا�سالت تم 

تاأمين المدر�سة )بداتا �سو( مما �سهل علينا تحقيق اأهدافنا التعليمية. 

و�سم���ن تخ�س�سي واجهتن���ي م�سكلة نق�س الو�سائ���ل التعليمية, لذلك 

قم���ت اأنا وطالباتي بت�سني���ع وتدوير النفايات المختلف���ة و�سنعنا منها 

و�سائ���ل تعليمي���ة قيمة,مث���ل مج�سمات ال�س���دوع والطيات م���ن الفلين 

واالأ�سفن���ج الم�ستعمل وغيرها, وقد نظمن���ا معر�سا مدر�سيا دعونا اإليه 

المدار����س االأخ���رى, وقد نال���ت النفايات المدورة تقدي���ر الجميع. كما 

واجهتني ف���ي وحدة “المواد االأر�سي���ة ال�سلبة”م�سكلة نق�س العينات 

ال�سخرية واأنواع الترب,لذلك ا�ستثمرنا الحديقة المدر�سية في البحث 

ع���ن العينات ال�سخرية والترب وت�سنيفه���ا وتزويد المختبر المدر�سي 

بها.

ناديا فتحي محمد بيطار

الفئة الرابعة

جائزة المعلم المتميز

نح���ن جمعن���ا عين���ات ال�سخ���ور, و�سنفناها, 

ف�سكرا يا معلمتي 
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مقدمة 

اإن ن�س���ر ثقاف���ة التمي���ز هي جزء من ر�سالة جمعي���ة الجائزة, وعر�س معايير التمي���ز للجائزة و�سرحها بطريقة عملي���ة و�سهلة وقابلة 

ا جزء من ن�س���ر ثقافة التميز. لذلك, فق���د ارتاأت جمعية  للتطبي���ق ف���ي حي���اة اأفراد المجتمع كافة ب���كل فئاته وتخ�س�ساته ه���ي اأي�سً

الجائ���زة عر����س معايير الجائزة التي يتم عل���ى اأ�سا�سها اختيار الفائزين بهدف التعريف بها في حف���ل التكريم الملكي �سنويًا. فكان 

حف���ل ع���ام 2011 اأول حفل يبداأ بتقدي���م المعايير, حيث تم ت�سليط ال�س���وء على المعيار االأول وهو »الفل�سف���ة ال�سخ�سية« ليتم تناول 

المعايي���ر االأخرى ف���ي االأعوام القادمة. ويتم عر�س المعايير من خالل ق�س�س واقعية لمعلمي���ن متميزين, ومديرين متميزين, وبما 

يالم�س حياة كل فرد من اأفراد المجتمع, ويتما�سى مع تطلعاتهم نحو الم�ستقبل, وبالتالي لن تقت�سر الفائدة على التربويين فح�سب, 

بل �ستمتد لت�سمل الح�سور جميعا بكل اهتماماتهم ون�ساطاتهم.

ارتاأينا في هذا العدد من ر�سالة المعلم عر�س اأبرز مالمح حفل التكريم الملكي لعام 2012.

كيف نعّد اأبناءنا للحياة؟
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تعل���ن جمعي���ة الجائ���زة �سنويًا عن اأ�سم���اء الفائزي���ن بالجوائز 

خ���الل حفل التكري���م الملك���ي الذي يق���ام تحت رعاي���ة جاللة 

الملك���ة رانيا العبداهلل المعظمة, وذل���ك تحقيقًا لر�سالة جمعية 

الجائزة والتي تبداأ بعبارة »تقدير التربويين وتحفيز المتميزين 

منه���م«. وقد كرم���ت جاللة الملكة رانيا العب���داهلل في ال�ساد�س 

والع�سري���ن م���ن ت�سري���ن الثان���ي المعلمي���ن الفائزي���ن بالدورة 

ال�سابع���ة لجائزة المعل���م المتميز في حفل التكري���م الذي اأقيم 

تح���ت عنوان »كي���ف نعد اأبناءنا للحي���اة؟« والذي كان بدعم من 

�سرك���ة زين. وح�سر ه���ذا الحفل معالي وزي���ر التربية والتعليم, 

وطاقم الوزارة, باالإ�سافة اإلى العديد من ال�سخ�سيات التربوية 

االأردني���ة, واأ�سدق���اء جمعية الجائ���زة وداعميه���ا �سمن تغطية 

اإعالمية مميزة. 

المعيار الثاني )فاعلية التعليم(

لم���اذا نر�سل اأبناءنا اإلى المدر�سة؟ اأ�سئلة دعت للتاأمل والتفكير 

خالل الحفل, وت�سكل اإجابتها »فاعلية التعليم«.

ه���ذا المعيار بال �س���ك يم�س حي���اة كلٍّ منا اأف���راًدا وموؤ�س�سات, 

فمن منا ال ي�سعى الإعداد ابنه االإعداد الجيد للحياة, لكي يحقق 

اأهداف���ه, ومن من���ا ال يطمح اإلى فاعلية العم���ل واإنتاجيته , وقد 

حاولت الجمعي���ة في هذا المعيار اإي�سال مجموعة من الر�سائل 

للجمهور بمختل���ف فئاته عن فاعلية المعلم ف���ي التعليم الإعداد 

اأبنائن���ا للحي���اة وعن فاعلية الفرد منا ف���ي عمله مهما كان هذا 

العمل, ومن هذه الر�سائل:

�س���رورة وجود القناع���ات والمعتق���دات باأهمية م���ا نقوم به   .1

حفل التكريم الملكي لعام 2012 
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)اأهمي���ة ترجمتها اإل���ى ممار�سات حقيقية وه���ذه الممار�سة 

تطبق على �سكل اأ�ساليب واإ�ستراتيجيات(.

الفاعلي���ة ترتك���ز عل���ى المح���اور االآتي���ة )تخطي���ط, تنفيذ,   .2

تاأمل(. 

�سرورة اإدراك اأن التحدي���ات دائما موجودة, ولكن الفاعلية   .3

ت�سهم في تخفيف ح���دة التحديات ومواجهتها للو�سول للذي 

نريده, وتحقيق االأهداف المرجوة.

اأهمية دور كل فرد من اإف���راد المجتمع للم�ساهمة في اإنجاح   .4

العمل واالرتقاء به. 

ق�سايا من الميدان التربوي

�سملت فقرات االحتفال اأربع ق�س�س واقعية لمعلمين متميزين؛ 

اأظه���رت دوره���م وممار�ساته���م االإيجابي���ة ف���ي مواجه���ة بع�س 

التحدي���ات الموجودة في الميدان, واأثر ذلك في بناء جيل منتٍم 

ومنتج ومفكر, ومن هذه التحديات:

ازدحام الغرف���ة ال�شفية: ولمواجهة هذا التحدي تم ت�سليط   .1

ال�س���وء على ق�ستين من ق�س����س المعلمين المتميزين ومن 

هذه الق�س�س:

ق�سة المعلمة اأميرة م�سطفى, وهي معلمة من مديرية لواء  اأ. 

ماركا, ومن االإجراءات واالأ�ساليب التي اتبعتها المعلمة في 

مواجهة هذا التحدي هي:

توفير بيئة �سفية اآمنة باإعادة ترتيب مقاعد ال�سف بطريقة   .1

كال�ساحات  المدر�سة  مرافق  وبا�ستثمار  للطالبات,  مريحة 

والمكتبة مما يتيح للطالبات تنفيذ المهام البحثية ومناق�سة 

المعلومات وتقديم العرو�س ال�سفوية والمحو�سبة لتتَم عملية 

التعلم وتبادل التغذية الراجعة باأريحية.
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التعلم بالم�ساريع  التدري�س ومنها  اإ�ستراتيجيات  التنويع في   .2

)مر�س  ي�سمى  در�س  على  ق�ستها  في  ال�سوء  �سلطت  حيث 

لتنمي  الطالبات؛  على  مهمات  وزعت  كيف  وبينت  ال�ساد( 

لديهن مهارة التفكير العليا والبحث والت�ساركية في العمل, 

التي  االإ�ستراتيجية-  بهذه  الطالبات  اإحدى  تمكنت  وكيف 

جعلت من التعليم متعة عملية وتجربة تعي�سها بتقم�س دور 

والدتها  حالة  ت�سخي�س  من   - ال�سفية  الغرفة  في  الطبيبة 

الم�سابة بهذا المر�س, وتمكنت والدتها من الح�سول على 

العالج بعد اأن كان ت�سخي�س حالتها �سعًفا في الب�سر ب�سبب 

كبر ال�سن.

وختمت المعلمة اأميرة ق�ستها باأنها نقلت فاعلية التعليم اإلى   .3

بيوت طالباتها في مواقف متنوعة وعديدة.

المعلم محمد روا�سدة, وهو معلم متميز من مديرية  ب. ق�سة 

التي  واالأ�ساليب  االإ�ستراتيجيات  عر�س  الجنوبي,  المزار 

يتبعها لمواجهة هذا التحدي, من خالل:

ا�ستثمار مرافق المدر�سة, فهو يدر�س مادة الريا�سيات وهي   .1

ا�ستثمار  على  فعمل  جدا؛  �سغيرة  وال�سفوف  �سعبة,  مادة 

�ساحة المدر�سة في تعليم الريا�سيات من خالل اللعب.

ال�شل���وك غي���ر المرغ���وب في���ه: ولمواجهة ه���ذا التحدي تم   .2

ت�سليط ال�سوء على ق�ستين من ق�س�س المعلمين المتميزين 

ومن هذه الق�س�س:

من  متميز  معلم  وهو  من�سور,  م�سطفى  المعلم  ق�سة  اأ. 

مديرية ق�سبة اإربد ,�سلط ال�سوء في الحفل على ق�سة اأحد 

طلبته الذي كان يت�سف بطبعه الحاد, وكان مهدًدا بالطرد 

ف�سل  دون  للحلول  م�سطفى  المعلم  فتدخل  المدر�سة؛  من 

الطالب من المدر�سة, واحتوى الطالب وتقّرب منه بالحوار 

والمناق�سة والحب, فاجتاز الطالب المرحلة الثانوية, وكان 

وهو  فيها,  وتخرج  الجامعة,  في  ودر�س  المنطقة  اأوائل  من 

موظف االآن في اإحدى دول الخليج العربي.
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ب. ق�سة المعلمة رندة عبد العزيز, وهي معلمة متميزة من مديرية ق�سبة عمان, كانت اإحدى طالباتها طالبة م�ساك�سة جدا, وكانت 

غير مرغوبة من االإدارة والمعلمات والطالبات ب�سبب �سوء ت�سرفاتها, فاحتوتها المعلمة رندة بالحوار والمناق�سة والحب حتى 

تغيرت �سخ�سيتها باتجاه اإيجابي , وفازت بع�سوية مجل�س الطلبة.
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المعر�س المتنقل للمتميزين

المقدمة:

تحقيقًا الإحدى االأهداف االإ�ستراتيجية لجمعية الجائزة وهي« الم�ساعدة في تح�سين اأ�ساليب تحفيز المتميزين وتطويرها واال�ستفادة 

منه���م لن�س���ر ثقاف���ة التميز التربوي«؛ ت�سع���ى الجمعية اإلى تنفيذ ن�ساطات م���ن اأجل ن�سر ثقافة التميز من خ���الل �سفراء الجائزة في 

الميدان.

وم���ن هذه الن�ساط���ات ا�ستحداث ن�ساط “المعر�س المتنقل” للمتميزين الذي يهدف اإلى ت�سليط ال�سوء على بع�س التجارب الواقعية 

للمتميزي���ن من خ���الل )و�سائل تعليمية, ح�س�س محو�سبة, مواد تعليمية,...الخ( لتعمي���م خبراتهم وتقديمهم نماذج يحتذى بها في 

المي���دان الترب���وي؛ ا�ستكماال لر�سالة جمعي���ة الجائزة في ن�سر ثقافة التميز ف���ي الميدان التربوي في اأقالي���م االأردن كافة, وباعتماد 

المعلمي���ن المتميزين �سفراء لها في المي���دان التربوي. وقد تم عقد المعر�س االأول في عام 2012 في اإقليم الو�سط على هام�س حفل 

التكريم الملكي الذي تم افتتاحه من قبل جاللة الملكة رانيا العبداهلل.

وت�سعى الجمعية ليكون هذا المعر�س متنقال بين مديريات المملكة؛ لت�سليط ال�سوء على التجارب الواقعية للمعلمين الفائزين بجائزة 

الملك���ة راني���ا العبداهلل للمعلم المتمي���ز, وعر�س بع�ٍس من اأعمالهم التي تعك�س الجانب التطبيق���ي للتميز التربوي, وتعميم خبراتهم 

وتقديمهم نماذج للتميز في الميدان التربوي.

الأعمال الم�ساركة:

�سارك في المعر�س المتنقل للمتميزين 10 معلمين ومعلمات من مختلف مناطق المملكة, قدموا اأعماال �سمن محاور متنوعة: 

اإ�ستراتيجيات التدري�س.  .1

و�سائل تعليمية.  .2

اإ�ستراتيجيات التقويم.  .3

ربط الطالب بواقع الحياة.  .4

وقد تم توزيع اأعمال الفائزين في خم�س زوايا, تعبر كل منها عن فئة من فئات الجائزة الخم�سة, وهي:-

االأول اإلى الثالث (. ال�سفوف:  من  االأ�سا�سي  والتعليم  الرو�سة   ( االأولى  الفئة  	•
اإلى الثامن (. الرابع  ال�سفوف:  من  االأ�سا�سي  التعليم   ( الثانية  الفئة  	•

.) والعا�سر  التا�سع  ال�سفين:  في  االأ�سا�سي  التعليم   ( الثالثة  الفئة  	•
الفئة الرابعة ) التعليم الثانوي – االأكاديمي (. 	•

.) – المهني  الثانوي  التعليم   ( الخام�سة  الفئة  	•
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نبذة عن الأعمال الم�ساركة

الفئةالرقم
ا�شم المعلم 

الم�شارك
الأعمالالمديرية

1

االأولى

خلود محمد مطر 

رموني

ق�سبة 

عمان

ت�سميم درو�س محو�سبة تهدف اإلى تنمية القدرة على حل الم�سكالت لدى الطالب من 

خالل تطبيق اإ�ستراتيجية حل الم�سكالت ب�سكل منا�سب للطالب في ال�سف االول االأ�سا�سي.

ذيبان�س�س2

ت�سميم و�سائل تعليمية ورقية ومج�سمات تهدف اإلى م�ساعدة الطفل على كتابة الحروف 

والمقاطع والكلمات واالأرقام ب�سكلها ال�سحيح وفق القواعد ال�سحيحة للكتابة, وتمكينه من 

تمييز �سكل الحروف واالأرقام في ال�سحف والمطبوعات الورقية.

3

الثانية

خالد ح�سين 

محمود الخطيب

الزرقاء 

الثانية

فتح اآفاق مهنية م�ستقبلية للطلبة وتاأهيلهم بو�سفهم علماء ومهند�سين قادرين على 

اال�ستفادة من التكنولوجيا والعلوم الحديثة من خالل:

تدريب الطلبة على ت�سميم الروبوتات وبرمجتها.  .1

تنمي���ة مهارات التفكير االإبداعي وحل الم�س���كالت, وتاأكيد ح�س الم�سوؤولية لدى   .2

الطلبة.

تقدي���م العل���وم للطلب���ة بط���رق محفزة وم�سجع���ة للتعلي���م في جو م���ن الت�سويق   .3

والمتعة.

4

�سهى زيد اأر�سالن 

�سملي

تح�سير ورق كا�سف طبيعي با�ستخدام مواد طبيعية )الكركديه( كبديل لورق عباد ال�سم�س.الكرك

5

الثالثة

ن�سرين �سفيق عواد 

البقاعين

الكرك

اإعداد و�سيلة تو�سح مفهوم االحتمال والتجربة الع�سوائية ت�ساعد الطالب على اإدراك مفهوم 

االحتمال من خالل التعرف اإلى التجربة الع�سوائية, وو�سيلة اأخرى ت�ساعد الطالب على 

تنفيذ عمليات ح�سابية للتحقق من �سحة الجمع والطرح.

6

�سروق عبدالعزيز 

المعايطة

الكرك

ت�سميم موقع اإلكتروني ي�ساعد الطلبة اأن يكونوا قادرين على التو�سل اإلى حلول بديلة 

ومنا�سبة اقت�ساديا لم�سكلة نفاد النفط, وهو م�سروع ت�ساركي على م�ستوى الوطن العربي, 

وفاز بالمركز االأول على م�ستوى الوطن العربي.

7

الرابعة

اإيمان �سفيع اأديب 

العرابي

لواء وادي 

ال�سير

ت�سميم موقع اإلكتروني يكون بمثابة مرجع كامل لطالب التوجيهي يوفر �سروحات في مادة 

مهارات االت�سال, ويدربهم على امتحانات التوجيهي باإخ�ساعهم لنماذج اأ�سئلة م�سابهة, 

وتعريفهم بم�سادر اللغة واالأدب .

8

مي�ساء عبدالكريم 

�سالح اأبوحمور

ال�سلط

اإعداد و�سيلة تعليمية تهدف اإلى التعريف بالمكب�س ال�سوائلي وجهاز با�سكال ومبداأ عمله 

وتطبيقاته في حياتنا اليومية.

9

الخام�سة

خولة يون�س

ق�سبة 

عمان

اإعداد و�سائل تعليمية )مج�سمات, ورقية, اإلكترونية( ت�ساعد طلبة تربية الطفل على معرفة 

مراحل اإعداد الق�سة. 

10

فداء عبد الحي 

م�سلم زرارة

لواء ماركا

اإعداد فيلم كرتوني ق�سير عنوانه مهنتي ...درا�ستي: يهدف اإلى التخل�س من الفكرة 

ال�سائدة المغلوطة عن التخ�س�سات المهنية. 
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المعر�س في �سور
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