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ي قطاع يرسم 
 "سالم عىل كل من عّلم ومن تّعلم وكل من عمل �ز

مستقبل أجيالنا ... ومستقبل الأردن." 

من خطاب صاحبة الجاللة الملكة رانيا العبدهللا المعظمة
ز ز والمدير المتم�ي خالل حفل تكريم المعلم المتم�ي
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ة  مس�ي ي 
�ز ومحورياً  أساسياً  دوراً  التعليم  لمهنة  أن  جميًعا  ندرك   

ي إعداد الأجيال المتفوقة من أبناء 
ي المملكة، ويتمثل ذلك �ز

نجازات �ز الإ

المعلم  فدور  المستقبل؛  وزاد  الحا�ز  رصيد  بوصفهم  الوطن  هذا 

ليقترص عىل تقديم العلم بمجالته المختلفة، وإنما يمتد هذا الدور 

إىل بناء الشخصّية وتشجيع المواهب واكتشاف القدرات وتنميتها، ومن 

ومن  حوله،  من  وزمالئه  الطلبة  ثقة  وكسب  مجتمعه  ي 
�ز ه  تأث�ي خالل 

ز طلبته؛ فالمعلم هو روح 
ّ خالل ولئه لمهنته وإنجازاته، وفخره بتم�ي

العملية التعليمّية وأساسها. 

إيمان  لتؤكد  بوي  ال�رت ز  للتم�ي العبدهللا  رانيا  الملكة  جائزة  جاءت  لقد 

بوية  ال�رت الأرسة  أعضاء  يمارسه  أن  يمكن  الذي  الكب�ي  بالدور  جاللتها 

وتزويدهم  الطلبة،  شخصيات  صقل  ي 
�ز ومدير  ومرشد  معلم  من 

ي تمكينهم ليكونوا عنا� فّعالة 
بالمهارات الحياتية الالزمة؛ لتسهم �ز

ظهار تقدير المجتمع لجهود  بداع، وساعية لإ ي مجتمعهم ومحفزة لالإ
�ز

بناء الأجيال، وإعدادها للمستقبل؛  ي 
بوية �ز ال�رت العملية  ز عىل  القائم�ي

تحققت  ي 
ال�رت نجازات  بالإ العميق  وإيمانه  المجتمع  اهتمام  ز  ت�رب فهي 

بوية والتعليمية،  ي أداء رسالتهم ال�رت
بفضل جهود كل منهم، وتفانيهم �ز

ي ظل 
ي تتواصل �ز

ة النهضة الشاملة ال�رت ي مس�ي
ي المشاركة �ز

ودورهم �ز

القيادة الهاشمية الحكيمة. 

وفخري  تقديري  عن  بوية  ال�رت الأرسة  ي 
�ز ي 

وزمللال�أ ي 
لزميال�رت  ّ أع�رب وهنا 

مختلف  ي 
�ز واقتدار  فعالية  بكل  فيه  يقومون  الذي  بالدور  ازي  ز واعلل�رت

عىل  اهتمامنا  ز  ترك�ي إىل   الجائزة  هذه  خالل  من  وسنسعى  الظروف، 

ي وطننا 
يماننا العميق أن هؤلء هم خ�ي من يب�ز ين؛ لإ ز ز والمتم�ي المبدع�ي

ي ظّل ما ننشده جميعاً من الفرص لدعم التعليم والمعلم.
الحبيب �ز

السعي  علينا  تحّتم  الحالية  المرحلة  ي 
�ز تواجهنا  ي 

ال�رت التحديات  إن 

ثقافة  َخت  رُسِّ فإذا  التعليمية،  ومؤسساتنا  مدارسنا  ي 
�ز بداع  الإ لن�رش 

بوي، سنجد أن مدارسنا ومؤسساتنا  ز والجودة لدى المجتمع ال�رت
ّ التم�ي

ين،  فتوف�ي  ز ز والمتم�ي التعليمية أصبحت بيئة حاضنة لآلف المبدع�ي

والمكافآت  والحوافز  التشجيع  توافر  مع  ين  ز للمتم�ي المناسبة  البيئة 

هم،  والتقدير، سواء أكان ذلك بطريقة مادية أو معنوية، يشحذ تفك�ي

ز  ويدفعهم إىل إنجاز ما نطمح إليه، وسنسعى بما أوتينا أن نجعل التم�ي

ي مختلف 
ز �ز بوي�ي بداع مطلباً عاّماً ل خاصاً، يشارك فيه جميع ال�رت والإ

الطاقات  انطالق  ز  آمل�ي بداعية.  الإ كّل وفق دوره وقدراته  المجالت، 

التعليمّي  الميدان  ي 
�ز ز 

ّ التم�ي من  المزيد  لتحقيق  الجديدة  بداعية  الإ

له  سيكون  ما  المجتمع،  ي 
�ز ومكانته  المعلم  أهمية  براز  لإ بوّي،  وال�رت

انعكاسات إيجابية عىل مستقبل الأجيال المتعاقبة ل تقدر بثمن.

ي 
�ز الريادية  بأدواركم  بإيمانكم  ي 

ثق�رت عن  أع�رب  هذه  ي 
كلم�رت ختام  ي 

و�ز

ة،  ز اتكم المتم�ي ي المدارس الأخرى خ�رب
ي مدارسكم و�ز

مشاركة زمالئكم �ز

يكون  أن  أعينكم  نصب  ز  واضع�ي صنعتموها،  ي 
ال�رت النجاح  وقصص 

الأرسة  ي 
�ز فرد  كل  يقدرها  ثقافة  الأداء  ي 

�ز ز  والمتم�ي العادل  التنافس 

امكم  ز وال�رت وعطائكم  بعزمكم  القدوة  تشكلون  دوماً  فأنتم  بوية؛  ال�رت

ي  بلدنا الأردن، هذا الحمى الهاشمي المفدى بقيادة جاللة 
وانتمائكم �ز

 . ز ي ابن الحس�ي
الملك عبدهللا الثا�ز

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

كلمة معالي وزير التربية والتعليم

الأستاذ الدكتور محمد ذنيبات

الزميالت والزمالء الأعزاء،
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ز  بوي ب�ي ال�رت ز  "التم�ي الأول من مجلة  العدد  أن أقدم لكم  ي 
يسعد�ز

ي ستصدر سنوياً عن جمعية الجائزة كسلسلة 
النظرية والتطبيق" وال�رت

بية والتعليم.  ي كانت تصدر عن وزارة ال�رت
مكملة لرسالة المعلم ال�رت

 ، ز التم�ي بجوائز  بالفائزين  متعلق  المجلة  من  الخاص  العدد  هذا 
ويهدف إىل إطالعكم عىل آخر أعمال الجمعية وتسليط الضوء عىل 

ين وقصص نجاحاتهم. ز المتم�ي

نجازات  ي الوقوف عىل أهم الإ
ي العدد الأول من المجلة،  يسعد�ز

و�ز
ي حققتها الجمعية خالل العام 2013.

ال�رت

بوي كثالث جوائز  ي إطالق جائزة المرشد ال�رت
 لقد شهد العام الما�ز

ي 
منا بأهمّية دوره �ز ز إيماناً  بوي المتم�ي الجمعية لتكريم المرشد ال�رت

تنمية شخصّية الطالب.

ز  كما وشهد إنجازين نفخر أن نشارككم بهما أل وهما: تنفيذ مرحلت�ي
بهدف  معمقة  دراسة  بعد  اضافتهما  تم  ز  التم�ي لتقييم  ز  جديدت�ي
للوصول  أدائهم  تطوير  منها  ز  بالمتقدم�ي خاصة  أهداف  تحقيق 
وهاتان  وموضوعيته،  العمل  دقة  عىل  الجمعية  وحرص   ، ز للتم�ي
" ومرحلة "مقابالت ما  ي المرحلتان هما "مرحلة التأهل للتقييم الكتا�رب

 ." ي
قبل الميدا�ز

ي 
ي وال�رت حيث أصبح التقييم يبدأ من خالل مرحلة التأهل للتقييم الكتا�رب

ويوظفونه  يتمثلونه  ما  ظهار  لإ ز  للمتقّدم�ي الفرصة  إتاحة  إىل  تهدف 
ي ظرف موحد 

ي عملهم َوفًقا لمعاي�ي الجائزة �ز
من أساسيات تربويّة �ز

ا  . وقد كان انعكاس هذه المرحلة الجديدة إيجابيًّ ز لجميع المتقدم�ي
ز من جوانب جديدة.  ي تطوير تقييم المتقّدم�ي

عىل أداء الجمعّية �ز

ي فتهدف إىل 
أما المرحلة الثانية وهي مرحلة مقابالت ما قبل الميدا�ز

ي المراحل السابقة  
ز عىل أعىل التقديرات �ز ز الحاصل�ي دعوة المرشح�ي

لإجراء مقابالت مع لجان متخّصصة للكشف عن ِسماتهم الشخصّية 
ي الميدان 

وقدرتهم عىل عرض أمثلة وتجارَب فعلّية من ممارساتهم �ز
ي تّتسق مَع معاي�ي الجائزة.

وال�رت

؛ تطوير  ي
ي العام الما�ز

ضافة لما سبق، من إنجازات الجمعية �ز بالإ
. حيث تم  ز

ّ تقارير التغذية الراجعة حرصاً منا عىل ن�رش ثقافة التم�ي
ّ لإصدار  ي

و�ز ز تطوير نظام إلك�رت بناًء عىل التغذيّة الراجعة من المعني�ي
بمعاي�ي  مقارنة  المتقّدم  أداء  توّضح   ، ز المتقّدم�ي لجميع  تقارير 
الجائزة/ أو جوانب كّل مرحلة تأّهل إليها، ومقارنة أدائه مع المتوسط 

ز المحّدد. 
ّ ي لفئته ومَع حّد التم�ي الحسا�رب

ي استحداثنا التكريم عىل مستوى المديريات 
كما وشهد العام الما�ز

ومعّلمات  ز  لمعّلم�ي المديريات  مستوى  عىل  تقدير  شهادات  بمنح 
ز  الجمعّية؛ سعًيا منها إىل تحف�ي الذي حّددته  ز 

ّ التم�ي وصلوا إىل حّد 
ز عىل مستوى المملكة؛ حيث 

ّ ز بجوائز إضافّية لجوائز التم�ي بوي�ي ال�رت
ي عام 2013.

كرّمت جمعّية الجائزة 98 معّلًما ومعّلمة �ز

تشكل   ، ي
الما�ز العام  ي 

�ز الجمعية  حققتها  ي 
ال�رت نجازات  الإ جميع 

حافزا لها لالستمرار باستحداث وتطوير مشاريعها بما يضمن تحقيق 
اتيجية. أهدافها الس�رت

عدة  عىل   2014 الحاىلي  العام  ي 
�ز الجمعية  تعمل  السياق  هذا  ي 

و�ز
الجوائز وتطوير معاي�ي  آليات  أتمتة  وع  استكمال م�رش مشاريع منها 
التأهل  لمرحلة  لالأسئلة  بنك  بناء  إىل  إضافة  ز  المتم�ي المعلم  جائزة 

. ي للتقييم الكتا�رب

ي الأردن والذين 
ي كل القطاعات �ز

ز �ز بوي�ي ي الختام، أشكر كافة  ال�رت
 و�ز

يلعبونه،  الذي  المهم  الدور  عىل  والتقدير  ام  الح�رت كل  لهم  نكن 
ين والستفادة منها.  ز وأدعوكم لالطالع عىل قصص نجاح المتم�ي

المدير التنفيذي

، ز بوي�ي ي ال�رت
أعزا�أ

 لب�ز كمال طوقان

كلمة المدير التنفيذي للجمعية
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جاللة الملكة  أطلقت  عندما   ،2006 عام  آذار  من  الخامس  منذ 
" كأوىل  ز رانيا العبدهللا "جائزة الملكة رانيا العبدهللا للمعلم المتم�ي
ى لجمعية الجائزة؛ ما زالت  ي تندرج تحت المظلة الك�رب

الجوائز ال�رت
زهم  ين وتحف�ي ز ز المم�ي بوي�ي ي تكريم ال�رت

الجمعية تؤدي دوراً مؤثراً �ز
ي 

. و�ز ز للتم�ي للمجتمع بوصفهم قادة وسفراء  المزيد  تقديم  عىل 
أخرى  فئات  لتشمل  امتدادها  ي 

�ز الجمعية  توسعت   ،2009 عام 
العبدهللا  رانيا  الملكة  الجاللة  تفّضلت صاحبة  إذ  ؛  ز بوي�ي ال�رت من 
ي حفل 

" �ز ز عالن عن "جائزة الملكة رانيا العبدهللا للمدير المتم�ي بالإ
من  بدءاً  الأوىل  دورتها  ي 

�ز الجديدة  الجائزة  لتنطلق هذه   ،2008
ي عام 2014، استمرت جمعية 

. و�ز ز العام التاىلي بواقع مرة كل عام�ي
؛ بإطالق "جائزة  ز بوي�ي الجائزة بتوسعة نطاقها لتشمل المرشدين ال�رت
كافة  ز  تحف�ي بأهمية  منها  إيمانا  آذار  ي 

�ز  " ز المتم�ي بوي  ال�رت المرشد 
الجائزة  جمعية  وتسعى  المستقبل.  جيل  لبناء  بوية  ال�رت العنا� 

ي جوائزها.
ز �ز بوي�ي إىل استمرارية تطوير أعمالها لشمول جميع ال�رت

ومن أهم أهداف الجمعية لعام 2013:

تقييم جهود التصال والتواصل كافة خالل السنوات الماضية، . 1
اتيجية لالتصال للسنوات القادمة نحو تعزيز  وإعداد خطة إس�رت

. ي
ي المجتمع الأرد�ز

ز �ز بوي�ي مكانة ال�رت

2 .. ز بداعي لجائزة المعلم المتم�ي ي جهود التطوير الإ
الستمرار �ز

ز . 3 إدارة الدورة الأوىل من التوسع العمودي لجائزة المعلم المتم�ي
عىل مستوى المديريات.

4 .. ز ين ون�رش ثقافة التم�ي ز ز المتم�ي ز وسائل تحف�ي تطوير وتحس�ي

إنجازات جمعية الجائزة لعام 2013:

المنبثقة  الخطط  من  مجموعة  عام  كل  الجائزة  جمعية  تضع 
العام إىل جانب  بتنفيذها خالل  لتقوم  اتيجية  س�رت الإ من خطتها 
ي 

ال�رت التطويرية  امج  ال�رب المشاريع/  أهم  ومن  الدورية،  أعمالها 
: ي

أنجزتها جمعية الجائزة عام 2013 ما يأ�رت

الجائزة . 1 جمعية  أطلقت  بوي:  ال�رت المرشد  جائزة  استحداث 
 ، ز بوي المتم�ي عام 2014 ثالث جوائزها، وهي جائزة المرشد ال�رت
ي تنمية شخصية الطالب. 

بوي �ز بأهمية دور المرشد ال�رت إيماناً 
الجائزة إىل معاي�ي  ي وضعها لمعاي�ي 

الجمعية �ز وقد استندت 
جوائز عربية وعالمية مشابهة، وتم العمل عىل قواعد تصحيح 
ز  ز متخصص�ي ، واستقطاب تربوي�ي خاصة لتقييم هذه المعاي�ي
الجائزة  جمعية  تكون  وبهذا  الجديدة.  الجائزة  هذه  لتقييم 
من  ممكن  عدد  أك�رب  ز  لتحف�ي جوائزها  ي 

�ز التوسع  ي 
�ز مستمرة 

ي الجاللة الملك عبدهللا  بوي بمبادرة ملكية سامية من صاح�ب ز ال�رت إنطلقت جمعية جائزة الملكة رانيا العبدهللا للتم�ي

ين الأول عام 2005.  ي الخامس من ت�رش
ز بمناسبة يوم المعلم �ز ز والملكة رانيا العبدهللا المعظم�ي ي ابن الحس�ي

الثا�ز

ي 
�ز ز  بوي�ي ال�رت سيخ دور  بناء مجتمع منتج ومفكر، ل�رت ي 

�ز بية والتعليم  ال�رت من أهمية  انطالقاً  المبادرة  وجاءت هذه 

ز والبتكار. مختلف مواقعهم لتنشئة جيٍل مفكر ومبدع وقيادة المجتمع نحو التم�ي
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لبناء  آفاق متجددة   ي 
�ز لرؤيتنا  للوصول  بوية؛  ال�رت البيئة  أفراد 

ز  وتحف�ي ز  بوي�ي ال�رت تقدير  ي 
�ز رسالتنا  وتحقيق  المستقبل،  جيل 

المعرفة، بواقع مرة كل  ز وإنتاج 
ّ التم�ي ثقافة  ين، ون�رش  ز المتم�ي

، ويوضُح الشكالن أدناه معاي�ي الجائزة: ز عام�ي

2 .: ز ز لمراحل تقييم التم�ي ز جديدت�ي استحداث مرحلت�ي

• :  تهدف هذه المرحلة إىل إتاحة 	 ي مرحلة التأهل للتقييم الكتا�ب
ظهار ما يتمثلونه ويوظفونه من أساسيات  ز لإ فرصة للمتقدم�ي
انعكاس هذه  وكان  الجائزة.  لمعاي�ي  وفقا  عملهم  ي 

�ز تربوية 

ي تطوير تقييم 
المرحلة الجديدة إيجابًيا عىل أداء الجمعية �ز

ي ظرف موحد لهم كافة، 
ز من جوانب جديدة، و�ز المتقدم�ي

ي 
ي كشفت عنها هذه المرحلة كما هو موضح �ز

ومن النتائج ال�رت
الجدول أدناه:

زالفئة عدد المتقدم�ي
ز للتقييم  عدد المؤهل�ي

ز ي من المتقدم�ي الكتا�ب
ز للتقييم نسبة المؤهل�ي

ز ي من المتقدم�ي الكتا�ب

80%323257الأوىل

76%208158الثانية

79%400314الثالثة

76%156118الرابعة

81%3226الخامسة

• المرحلة 	 هذه  وتهدف   : ي
الميدا�ز قبل  ما  المقابالت  مرحلة 

ي مرحلة 
ز عىل أعىل التقديرات �ز ز الحاصل�ي إىل دعوة المرشح�ي

ي لإجراء مقابالت مع لجان متخصصة؛ للكشف  التقييم الكتا�رب
أمثلة وتجارَب  الشخصّية وقدرتهم عىل عرض  ِسماتهم  عن 
ي الميدان، تّتسق مَع معاي�ي الجائزة 

فعلّية من ممارساتهم �ز
لتحديد: 

ز للزيارات الميدانية. 	.   المؤهل�ي

ز عىل شهادة تقدير عىل مستوى المديرية.		.   الحاصل�ي

ومن نتائج هذه المرحلة:

عدد املتقدمنيالفئة

عدد املؤهلني 

للتقييم امليداين 

من املتقدمني

عدد الحاصلون 

عىل شهادة تقدير 

عىل مستوى 

املديرية من 

املتقدمني

257721األوىل

158717الثانية

3141154الثالثة

11884الرابعة

2642الخامسة

العمل بنجاح عىل . 3 : تم  ي أتمتة مرحلة التأهل للتقييم الكتا�ب
وانعكس  ي  الكتا�رب للتقييم  التأهل  بمرحلة  الخاصة  الأداة  أتمتة 
سالسًة  لمسوا  الذين  ز  المعلم�ي عىل  بوضوح  ي  يجا�رب الإ الأثر 
فريق عمل  أداء  المرحلة، وعىل  ي خطوات هذه 

�ز أك�رب  ورسعًة 
ي تسهيل خطوات العمل المطلوب. 

جمعية الجائزة �ز
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تكريما . 4 الجمعية  استحدثت  المديريات:  تكريم عىل مستوى 
عىل مستوى المديريات عام 2013 بمنح شهادات تقدير عىل 
ز  تم�ي حّد  إىل  وصلوا  ومعلمات  ز  لمعلم�ي المديريات  مستوى 
ي المملكة بجوائز 

ز �ز بوي�ي ز ال�رت حددته الجمعية سعًيا منها لتحف�ي
ز عىل مستوى المملكة. حيث كرمت جمعية  إضافية لجوائز التم�ي

ي عام 2013.
الجائزة 89 معلًما ومعلمة �ز

الجائزة . 5 جمعية  أعطت  التعلم:  صعوبات   معلمي  طلبات 
بناًء عىل  التعّلم  لتقييم طلبات معلمي صعوبات  خصوصّية 
ز  تربوي�ي باستقطاب  وذلك   ،2013 عام  ي 

�ز الميدان  توصية 
هذه  لتقييم  وتدريبهم  التعّلم،  صعوبات  ي 

�ز ز  متخّصص�ي
المجموعة، وإعطائها الخصوصية المطلوبة.

عىل . 6 الجائزة  جمعية  حرص  ضمن  الراجعة:  التغذية  تقارير 
 ، ز المعني�ي من  الراجعة  التغذية  عىل  وبناء   ، ز التم�ي ثقافة  ن�رش 
؛ لإصدار تقاريَر تغذية راجعة لجميع  ّ ي

و�ز تم تطوير نظام إلك�رت
/ جوانب كل  ، توضح فيها أداء المتقدم عىل معاي�ي ز المتقّدم�ي
لفئته،  ي  الحسا�رب المتوسط  مع  أدائه  ومقارنة  لها،  تأهَل  مرحلة 

ز المحّدد.  ومع حدِّ التم�ي

برامج جمعية الجائزة لعام 2014

ي تنمية أعمالها وتطويرها، 
ز �ز ل تقف جمعية الجائزة عند حدٍّ مع�ي

لدراسة  ومراجعته؛  إنجازه  تم  ما  ي 
�ز النظر  عىل  تعمل  وإنما 

الحتياجات للعام القادم بهدف استمرارية التنمية المهنية. ومن 
ي تعمل عليها الجمعية لعام 2014:

المشاريع المستقبلية ال�رت

• أتمتة أعمال الجائزة كافة.	

• 	. ز تطوير ودمج معاي�ي جائزة المعلم المتم�ي
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دراسات بحثية 
للمتميزين

دارية للمديرين  )السمات الجتماعية والمعرفية والإ
ز عىل جائزة الملكة رانيا العبدهللا للمدير  الحاصل�ي

ي الأردن(
ز �ز ز من وجهة نظر المعلم�ي المتم�ي



دراسات بحثية للمتميزين

المقدمة: 
واضحة  عمل  خطة  يرسم  عمل  ميثاق  باعتماد  الجمعية  قامت 
أدوار كال  ليتمَّ من خالله توضيح  ين،  ز المتم�ي ز  بينها وب�ي المعالم 
بوي، وترك  ز ال�رت ز ضمن نشاطات محددة، لن�رش ثقافة التم�ي الطرف�ي
ويقوم  بوي.  ال�رت الميدان  ي 

�ز مضافة  وقيمة  وملموس،  واضح  أثٍر 
ي ميثاق 

الفائزون بنشاطات عدة، تحقق أدوارهم المنصوص عليها �ز
زم، مساند، محفز، قيمة مضافة(. ومن  ين )مل�رت ز العمل مع المتم�ي
الأمثلة عىل دورهم بوصفهم قيمة مضافة، ما قامت به المديرة 
نامج  ة مها إبراهيم العطيات الحاصلة عىل منحة دراسية ل�رب ز المتم�ي
الأردنية.  الجامعة  مع  بالتعاون  الجائزة  جمعية  من  الماجست�ي 
بعنوان:   2013 عام  رسالة  العطيات  مها  المديرة  قدمت  حيث 
ز  الحاصل�ي للمديرين  داريللة  والإ والمعرفية  الجتماعية  "السمات 
نظر  وجهة  من  ز  المتم�ي للمدير  العبدهللا  رانيا  الملكة  جائزة  عىل 
اف الدكتور خالد ال�حان، حيث اختارت  ي الأردن " بإرسرش

ز �ز المعلم�ي
الماجست�ي  رسالة  ي 

�ز المستهدفة  الفئة  تكون  أن  الفائزة   المديرة 
)موضوع البحث( الفائزين بالجائزة من مديري ومديرات المدارس 
ي البحث 

�ز ز الأوىل والثانية، وذلك رغبًة منها، واهتماماً  ي الدورت�ي
�ز

ي 
ي للجمعية �ز

بالميثاق الأخال�رت اماً  ز عن سماتهم وخصائصهم، وال�رت
باتجاه تحقيق رؤيتها، والقيام  اكة معها،  المسؤولية وال�رش تحمل 
عالمي،  ي جميع المجالت ول سيما المجال الإ

بدور سف�ي الجائزة �ز
عالم.    وذلك من خالل إعداد الأوراق البحثية والدراسات والإ

 ملخص عن الدراسة:

داريللة أ-  والإ والمعرفية  الجتماعية  السمات  الدراسة:  اسم 
للمدير  العبدهللا  رانيا  الملكة  جائزة  عىل  ز  الحاصل�ي للمديرين 

ي الأردن.
ز �ز ز من وجهة نظر المعلم�ي المتم�ي

هدف الدراسة: هدفت الدراسة إىل تعرف السمات الجتماعية 	- 
ز عىل جائزة الملكة رانيا  دارية للمديرين الحاصل�ي والمعرفية والإ
الأردن.  ي 

ز �ز المعلم�ي ز من وجهة نظر  المتم�ي للمدير  العبدهللا 
ز لهذه السمات  المعلم�ي الكشف عن تقديرات  كما هدفت إىل 
ات الجنس، والتخصص، والمؤهل العلمي، وعدد  تبعاً لمتغ�ي

ة العملية، والمنطقة الجغرافية لمكان عملهم. سنوات الخ�رب

خالل 	-  من  هدفها  لتحقيق  الدراسة  سعت  الدراسة:  أسئلة   
الإجابة عن الأسئلة الآتية:

• الملكة 	 جائزة  ز عىل  الحاصل�ي للمديرين  الجتماعية  السمات  ما 
ي 

�ز ز  المعلم�ي نظر  وجهة  من  ز  المتم�ي للمدير  العبدهللا  رانيا 
الأردن؟

• ز عىل جائزة الملكة رانيا 	 ما السمات المعرفية للمديرين الحاصل�ي
ي الأردن؟

ز �ز ز من وجهة نظر المعلم�ي العبدهللا للمدير المتم�ي

• ز عىل جائزة الملكة رانيا 	 دارية للمديرين الحاصل�ي ما السمات الإ
ي الأردن؟

ز �ز ز من وجهة نظر المعلم�ي العبدهللا للمدير المتم�ي

• هل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة 0.05 	
السمات الجتماعية  تقدير  الدراسة نحو  أفراد عينة  إجابات  ي 

�ز
الجنس،  ات:  متغ�ي باختالف  للمديرين  داريللة  والإ والمعرفية 

قليم. ة العملية، والإ والتخصص، والمؤهل العلمي، والخ�رب

حدود الدراسة وعينتها: د- 

اقترصت حدود هذه الدراسة عىل الحدود الآتية:

• من 	 ي 
الثا�ز الدراسي  الفصل  ي 

�ز الدراسة  إجراء   : ي
الزما�ز المحدد 

العام الدراسي )2013/2012(.

• ي 	
ي  ) 14 ( مدرسة حكومية �ز

:  إجراء الدراسة �ز ي
المحدد المكا�ز

أقاليم المملكة الأردنية الهاشمية الثالثة وهي )إقليم الشمال، 
إقليم الوسط، وإقليم الجنوب(.

• والمعلمات 	 ز  المعلم�ي عىل  الدراسة  أُجريت  ي:  الب�رش المحدد 
الملكة  ي حصل مديروها ومديراتها عىل جائزة 

ال�رت المدارس  ي 
�ز
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ي دورتيها:  الأوىل عام )2009( 
ز �ز رانيا العبدهللا للمدير المتم�ي

والثانية )2011(. 

• السمات 	 دراسللة  عىل  موضوعها  تركز  الللدراسللة:   موضوع 
ز عىل جائزة  دارية للمديرين الحاصل�ي الجتماعية والمعرفية والإ

. ز الملكة رانيا العبدهللا للمدير المتم�ي

 أدوات الدراسة:	- 

ي تم الحصول عليها من الدراسة إحصائياً، تم 
ولمعالجة البيانات ال�رت

ي تحليل 
ي للعلوم الجتماعية SPSS؛ و�ز

نامج الإحصا�أ استخدام ال�رب
مقاييس  التالية:  الإحصائية  الأساليب  الباحثة  استخدمت  النتائج 
الإحصاء الوصفي)c Measures	st	ve Stat	pt	Descr( اعتماداً عىل 
والنحرافات  الحسابية  والمتوسطات  المئوية  والنسب  التكرارات 
 One(الأحلللادي التباين  تحليل  أيضاً:  واستخدمت  المعيارية، 
ومعامل   ،)T.test( ت  واختبار  شافيه،  واختبار   ،)way ANOVA
ألفا  كرونباخ  ومعامل   ،)Pearson Correlat	on( سون  ب�ي الرتباط 

.)Cronbach Alpha(

نتائج الدراسة:و- 

• أن المستوى العام لإجابات أفراد عينة الدراسة نحو مجالت 	
ز  الحاصل�ي للمديرين  دارية  والإ والمعرفية  الجتماعية  السمات 
بدرجة  جاء  ز  المتم�ي للمدير  العبدهللا  رانيا  الملكة  جائزة  عىل 

مرتفعة.

• ز إجابات أفراد عينة الدراسة 	 وجود فروق ذات دللة إحصائية ب�ي
والمعرفية  الجتماعية  للسمات  المديرين  امتالك  درجة  نحو 
أفراد  لصالح  جميعها  كانت  الجنس،  لمتغ�ي  تُعزى  دارية  والإ

ناث.  عينة الدراسة من الإ

• ز إجابات أفراد عينة الدراسة 	 وجود فروق ذات دللة إحصائية ب�ي
والمعرفية  الجتماعية  للسمات  المديرين  امتالك  درجة  نحو 
دارية تُعزى لمتغ�ي التخصص كانت جميعها لصالح أفراد  والإ

نسانية.  عينة الدراسة من الكليات الإ

• ز إجابات أفراد عينة 	 عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية ب�ي
الجتماعية  للسمات  المديرين  امتالك  درجة  نحو  الدراسة 
كانت  إذ  العلمي،  المؤهل  لمتغ�ي  تُعزى  دارية  والإ والمعرفية 

متوسطات الستجابات متساوية. 

• ز إجابات أفراد عينة 	 عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية ب�ي
الجتماعية  للسمات  المديرين  امتالك  درجة  نحو  الدراسة 
كانت  إذ  العملية،  ة  الخ�رب لمتغ�ي  تُعزى  داريللة  والإ والمعرفية 

متوسطات الستجابات متساوية أيضاً. 

• ز إجابات أفراد عينة الدراسة 	 وجود فروق ذات دللة إحصائية ب�ي
والمعرفية  الجتماعية  للسمات  المديرين  امتالك  درجة  نحو 
قليم، لصالح أفراد عينة الدراسة من  دارية تُعزى لمتغ�ي الإ والإ

إقليم الجنوب.

 أهم وأبرز توصيات الدراسة:ي- 

• والمعرفية 	 الجتماعية  السمات  ز  بلل�ي ُمقارَنَة  دراسللة  إجللراء 
ز عىل الجائزة والسمات الجتماعية  دارية للمديرين الحاصل�ي والإ
ز عليها من وجهة  الحاصل�ي دارية للمديرين غ�ي  والمعرفية والإ

. ز نظر المعلم�ي

• بوي من قبل وزارة 	 ز ال�رت  دعم جائزة الملكة رانيا العبدهللا للتم�ي
الخاص  القطاع  ومؤسسات  خاص  بشكل  والتعليم  بية  ال�رت
بوي)خاصة  ي الميدان ال�رت

ز �ز بشكل عام، بهدف ن�رش ثقافة التم�ي
مدارس الذكور( والمجتمع برمته.

• ي 	 النس�رب الميل  أسباب  ي 
�ز تبحث  الدراسات  من  المزيد  إجراء 

لمديرات المدارس نحو المشاركة بجائزة الملكة رانيا العبدهللا 
مقارنة مع مديري مدارس الذكور.

• ي 	 النس�رب الميل  أسباب  ي 
�ز تبحث  الدراسات  من  المزيد  إجراء 

الجنوب،  ي 
�ز خاصة  الأطراف،  ي 

�ز المدارس  ومديرات  لمديري 
نحو المشاركة بجائزة الملكة رانيا العبدهللا مقارنة مع زمالئهم 

ي الوسط، خاصة العاصمة.
�ز
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ين،  ز متم�ي المستقبل،  وقادة  اليوم  أطفال  ي 
طلب�رت ليكون  أسعى 

التصالت  تكنولوجيا  ي 
�ز ز  ومبدع�ي ذواتهم،  لتحقيق  يسعون 

ي جميع جوانب حياتهم؛ لذا أعمل عىل تهيئة جو 
والمعلومات �ز

ي وبينهم، وأعمل عىل إكسابهم المهارات 
ام بي�ز ء بالود والح�رت مىلي

اتيجيات  ي إس�رت
ع �ز ي تتناسب وخصائصهم النمائية؛ فأنوُّ

الحياتية ال�رت
ي نفوسهم حبَّ العمل 

التدريس مراعية أنماط تعلمهم، وأغرس �ز
بروح الفريق.

ي المدرسة؛ وذلك 
ي عىل النهوض بالمستوى التعليمي �ز

ز بقدر�رت وأتم�ي
ي الورش والدورات التدريبية، والطالع عىل 

ي �ز
عن طريق مشارك�رت

ي الأعمال التطوعية 
تجارب الآخرين، كما ل أتوا�ز عن المشاركة �ز

ي 
�ز المساهمة  ، من حيث  ّ المحىلي ي ومجتمعي 

ي تخدم مدرس�رت
ال�رت

ي المدرسة. 
أعمال الصيانة والتجميل �ز

ي عام 
: الأوىل �ز ز ي دورت�ي

ويعدُّ فوزي بجائزة الملكة رانيا العبدهللا �ز
، حيث لم  ي

ي عام 2013 دليالً عىل عزمي ومثابر�رت
،2007 والثانية �ز

ي مهنًيا، وقد عملت عىل بناء 
يكن مصادفة، فأنا أسعى لتطوير ذا�رت

ز والمجتمع  ف�ي دارة والم�رش ز أولياء الأمور والإ ي وب�ي
جسور الثقة بي�ز

ي مهنيا 
ي أقوم بوضع خطة تطويرية لتنمية أدا�أ

، كما أن�ز المحىلي

ونقاط  زُها،  فأعزِّ  ، ي
قو�رت بنقاط  والتأمل   ، ي

ذا�رت ومراجعة  وأكاديميا، 
ضعفي فأعمل عىل معالجتها بحضور الدورات التدريبية الداعمة 
ي 

الوط�ز المنهاج  وسكنسن،  انتل،   ،	cdl( دورات  مثل  لتخصصي 
التفاعىلي بكل مستوياته (. 

المدارس  ي 
�ز المطبَّق  الأطفال  منهاج رياض  بتأليف  وقد شاركت 

عملت  كما   ، ي
الكوي�رت قليمي  الإ المركز  مع  وحوسبته  الحكومية، 

ي 
�ز الجدد  ز  للمعلم�ي التدريبية  المادة  تصميم  فريق  رئيسة 

، وعملت أيضاً مدربة مع  ز أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلم�ي
ي تدريب مربيات دور الحضانة، 

ي لشؤون الأرسة �ز
المجلس الوط�ز

، وحكايات  ي التفاعىلي
ي المنهاج الوط�ز

ز وسكنسن، و�ز ومع مدرب�ي
سمسم، وبرمجية المنهاج.

امج  ال�رب ي 
�ز وشاركُت  العمل،  ورش  من  بالعديد  التحقت  وقد 

المعلم  رسالة  مجلة  ي 
�ز أيًضا  وشاركت  ذاعية،  والإ التلفزيونية 

عىل  وأطلع  بوية،  ال�رت المواقع  ي 
�ز وأشارك  الأردنية،  والصحف 

بوية كافة.  المستجدات ال�رت

ي 
نامج الدبلوم العاىلي �ز ومن الناحية الأكاديمية، فقد التحقت ب�رب

مشاركات المعلمين المتميزين

الفئة األوىل

السم: سناء يوسف أحمد حمادنة 

ي فزت عنها: مدرسة عقربا الأساسية المختلطة   
المدرسة ال�رت

ي كنانة                                                           
ي فزت عنها:  لواء ب�ز

المديرية ال�رت

ي 
الفئة: الأوىل  | مركز الفوز: الثا�ز

المؤهالت العلمية: ماجست�ي تقنيات تعليم،

دبلوم عال، بكالوريوس معلم صف 

ي التدريس: 13 سنة 
ة �ز عدد سنوات الخ�ب

عدد نصا	 الحصص: 27  حصة

ي هللا بتحقيق حلمي الذي أصبح 
ي حلمت بأن أكون معلمة، وقد أكرم�ز

منذ طفول�رت
ي هذا العشق للعمل 

ي مهنة الأنبياء والرسل؛ فدفع�ز
قا. عشقت مهن�رت واقعا م�رش

بجٍد وإخالٍص ومثابرة، والبحث عن كّل ما هو مفيد وجديد من أجل إنشاء جيل 
متوازِن الشخصية، مؤمٍن بربه منتٍم لوطنه وقيادته، ولديه القدرة عىل مواجهة 

تحديات الحياة.

هذه أنا...
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فرصة  رانيا  الملكة  جائزة  ىلي  أتاحت  وقد  التصالت.  تكنولوجيا 
نامج الدكتوراه. ، وآمل اللتحاق ب�رب إكمال دراسة الماجست�ي

ي قرية عقربا شمال مدينة 
، فإنا أعيش �ز ي

ي واجهت�ز
أما التحديات ال�رت

ا عن المراكز الحيوية، والمواصالت ووسائل  إربد، حيث تبعد كث�ي
أولد  لثالثة  أم  وأنا  أنها منطقة حدودية.  كما  قليلة،  فيها  النقل 
إل  والهتمام،  والرعاية  الدعم  ويحتاجون  الدراسة  مقاعد  عىل 
ي وإدارته، ودعم زوجي وأهىلي وإدارة 

ي عىل تنظيم وق�رت
أن قدر�رت

ة العطاء والتقدم. ي إىل مواصلة مس�ي
، قد دفع�ز المدرسة ىلي

ٍف  رسرش وسام  كانت  ي 
ال�رت الثانية  للمرة  الجائزة  عىل  حصوىلي  وبعد 

، وهذا  ي لرتبة معلم خب�ي
ي ترقي�رت

وعزٍّ عىل صدري؛ إذ ساهمت �ز
ي المستقبلية، وبذل المزيد من الجهد. 

ي للسمو بتطلعا�رت
ما دفع�ز

ي الميدان فحسب، بل أسعى 
ة للجائزة �ز ولم اكتِف بأن أظل سف�ي

ي الجائزة بإذن هللا للمرة 
لتطوير نفسي أكاديمياً ومهنياً، وسأشارك �ز

الثالثة آملة الفوز بالمركز الأول إن شاء هللا.  

. .. المجتمع المحىلي ي لنتشارك لنحيا ونح�ي

، فانا أسعى  ي بناِء عالقٍة قويٍة مع المجتمع المحىلي
لقد اعتمدُت أسًسا �ز

ية أم مادية  أكانت موارد ب�رش المحىلي سواء  المجتمع  لستثمار موارد 
لتطوير العملية التعليمية التعلمية والأنشطة المدرسية، فمنذ بداية 
ي 

العام المدرسي نقوم بتحديد اهتمامات الأهل، ومدى مشاركتهم �ز
ز  نامج عىل المتطوعات، ونب�ي دعم النشاطات وتنفيذها حيث نوزع ال�رب
تنفيذ  مثل:  الأمهات  مع  بالتعاون  سننفذها  ي 

ال�رت التشاركية  الأدوار 
نشاط اليوم المفتوح، وصفحة التواصل الجتماعي) الفيس بوك(.

إنجازات  بها  فنعرض  ات،  والخ�رب الآراَء   ّ المحىلي المجتمع  مع  نتبادُل 
الأطفال وآراء الأهل، ونزودهم برسائل الوحدات التعليمية، والأنشطة 
. أما  ح تنفيذها ،كذلك تُشاركنا الأمهات بزيارة الأطفال المر�ز المق�رت
عن المبادرات مع الطلبة لخدمة المجتمع، فبادرنا بعمل حملة نظافة 
بعمل  قمت  وقد  ه،  ز والمت�ز ة  والمق�رب والحديقة،  القريبة،  للمساجد 
ي  يجا�رب دورات توعوية لالأمهات عن حقوق الطفل، والتنمر، والسلوك الإ

ي لدى الأهل والأطفال.  للطفل؛ مما أدى إىل إحداث تغي�ي إيجا�رب

ي أتلمس 
، لم أواجه صعوبات ؛لأن�ز ي مع المجتمع المحىلي

ي بناء عالق�رت
و�ز

ي البلدة نفسها، فقد أثمرت هذه العالقة 
ي مدرسة �ز

احتياجاتهم، وكو�ز
المشكالت  بعض  حل  ي 

�ز فنتعاون  الأمهات؛  ز  وب�ي ي 
بي�ز الثقة  بزيادة 

قبال عىل الروضة خصوًصا،  بوية والسلوكية ؛مما أدى إىل زيادة الإ ال�رت
والمدرسة عموًما بدافعية وحماس من قبل الأهاىلي والطالب.

§

زيارة ميدانية لإحدى أمهات الأطفال إىل مزرعة دواجن

ي كنانة
طفال – ب�ز

ول لرياض الأ
ي مهرجان الطفولة الأ

مهات �ز
مشاركة الأ

17



ي حياة أي إنسان له حلم 
ء طبيعي �ز ي

ي تحديات، وهذا سرش
واجهت�ز

يسعى إىل تحقيقه مثل ضعف الكفاية المعرفية والمهارية، وضيق 
ومعلمة    TOT دورة  ي 

�ز ومشاركة  دبلوم   طالبة  ي 
لأنلل�ز الوقت؛ 

 ، ي
كذلك، فمن خالل خطة تطوير الذات المستمرة، وبتنظيم وق�رت

أن  استطعت   ، والّص�رب اليومية،  لأعماىلي  باستمرار  والّتخطيط 
أتّخّطى تلك الصعوبات، فحصلت عىل شهادة ERSP(  ( وسأستمر 

ي لتحقيق حلمي إن شاء هللا. 
ي تطوير ذا�رت

�ز

ستعود  هللا  شاء  وإن   ، ز للّتم�ي أخرى  مسابقة  ي 
�ز الآن  كة  مش�رت أنا 

ي الأساسي هو الفائدة والتطوير باستمرار ل 
، إن هد�ز َّ بالفائدة عىلي

الفوز بالجائزة وحسب.

ي
... طلب�رت ي لنتشارك لنحيا ونح�ي

، وأهم نتاج  ي
ي وأصدقا�أ

ي وأبنا�أ
ي أرسة واحدة، فهم إخو�رت أنا وطال�رب

موا  ز وال�رت الّدراسية،  والمواد  المدرسة  أحبوا  لأنهم  العالقة،  تلك 
بالّدوام الرّسمي.  

الحديثة  الّتدريس  أساليب  عىل  وأركز   ، ي
الّتعاو�ز العمل  ل  أُفضِّ

كما  بداع،  الإ وتحّفز  المشكالت،  الّتفك�ي وحل  مهارات  تنمي  ي 
اّل�رت

مجّسًما  فصّمموا   ، ي طال�رب مع  بالمشاريع  الّتعلم  أسلوب  وظفت 
تدوير  بهدف  الللّزائللد؛  المقصف  كرتون  باستخدام  للمدرسة 
المجّسمات  درس  وتوظيف  الّنظافة،  عىل  والمحافظة  الّنفايات، 
حبهم  ولزيادة  الّطلبة؛  لدى  بللداع  الإ وتنمية  الّرياضيات،  ي 

�ز
لمدرستهم، والّتعرف إىل تصميم المدرسة بالّتفصيل.

ي بناء عالقة قويّة مع المجتمع المحىلي 
ي اتّبعتها �ز

من الأسس اّل�رت
وأولياء الأمور عقد دورة مجانيّة لالأمهات مدتها شهر عن أساسيات 
نت، وذلك لأّن أساليب الّتدريس الحديثة، تعتمد  ن�رت الحاسوب والإ
عىل الّتكنولوجيا، ولهذا فالأم بحاجه إىل تطوير مهاراتها الأساسية 
كذلك  التدريس،  ي 

�ز أبناءها  تتابع  أن  لتستطيع  الحاسوب؛  ي 
�ز

فصل  مدة  الأمّية  محو  برنامج  ي 
�ز الأمهات  تدريس  ي 

�ز تطّوعت 
 . ؛ بهدف نقل أثر الّتعلم إىل المجتمع المحىلي دراسي

ان  الج�ي أرض  فزرعوا   ، المحىلي المجتمع  خدمة  ي 
�ز ي  طال�رب بادر 

أعمالهم،  ي 
�ز المجتمع  أفراد  مشاركة  بهدف   للمدرسة  المجاورة 

قّدموا  كما  مهاراته،  توظيف  الّنباتات  زراعة  درس  من  فللادة  والإ
المالبس لمركز الأيتام، وقاموا بطالء رصيف الّشارع؛ لتطبيق درس 

مشاركات المعلمين المتميزين

السم: إلهام جهاد إبراهيم الهالىلي

ي فزت عنها: سمية بنت الخياط الثانوية المختلطة
المدرسة ال�رت

اء ي فزت عنها: الب�رت
المديرية ال�رت

الفئة: الأوىل  |  مركز الفوز: ثالث

الشهادة العلمية: بكالوريوس معلم صف حاسوب تعليمي

ي التدريس:7 سنوات
ة �ز عدد سنوات الخ�ب

عدد نصا	 الحصص:23 حصة

ي لجاللة الملكة رانيا العبدهللا، ولفريق 
ي البداية، أحب أن أقّدم شكري وامتنا�ز

�ز
جمعية الجائزة، فهم الذين أضاءوا لي الطّريق لتحقيق حلمي، إنه طالب منتج 
وتوظيف  الذات،  تطوير  خالل  من  وذلك  فقط،  لها  مستهلًكا  وليس  للمعرفة، 
ي 

رؤي�رت وتطوير   ، المحىلي المجتمع  طاقات  واستثمار  التدريس،  ي 
�ز التكنولوجيا 

ي باستمرار.
ورسال�رت

الفئة األوىل

هذه أنا...
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بزيارتهم لمركز ذوي الحتياجات  الّرياضيات، وأبدعوا  ي 
الأنماط �ز

ي 
الخاّصة بتقديم الطعام  لهم؛ ليشعروا بنعم هللا، وهو درس �ز

اّللغة العربية.

الطالب  لخدمة  اته؛  وخ�رب المحىلي  المجتمع  طاقات  استثمرت 
منسٍق  برنامٍج  التدريس ضمن  ي 

�ز الأهل  اكة  توظيف رسرش من خالل 
وقتها  ي 

�ز الحصة  إىل  تحرصز  الأم  فكانت  بيننا،   مسبقٍا  ومنظم 
كإلقاء  التدريس،  عملية  ي 

�ز والطالب  المعلم  لتشارك  المحدد؛ 
آيات  قراءة  أو  المدرسية،  التغذية  توزيع  ي 

�ز المساعدة  أو  قصة، 
ها، فتشارك كّل أمٍّ  بمعرفه أو مهارة  قرآنية بأحكام التجويد،  وغ�ي
كان  الأمهات  إحدى  أن  اكة  ال�رش نجاح هذه  تمتلكها. ومن قصص 
فدّربت  ومتقٍن،  جميل  بشكل  النسخ  بخط  الكتابة  مهارة  لديها 
المدرسة مسابقة  الفصل، عقدت  نهاية  ي 

و�ز الّطالب مدة فصل، 
لأجمل خط للصفوف الثالثة الأوىل، وكان مجموعة من طالب صفي 
ي الخطِّ من المجتمع المحىلي 

ًا �ز ضمن الفائزين. وقد استدعيت خب�ي
المدرسة  لتجميل  الّتخصص؛  ومعلمات  أنا  الخاصة  نفقتنا  عىل 

بالرّسم، وكتابة العبارات الّتعليمية.

ي تلك العالقات مع بعض أولياء الأمور، 
لقد واجهت صعوبات �ز

من  متنّوعة  وثقافات  متعّددة  مع شخصّيات  الّتعامل  كيفية  منها 
، فبالمعاملة  ي داخله الخ�ي

الأمهات، ولكن بما أّن كّل إنساٍن يحمل �ز
ام.  الحسنه والكلمة الّطيبة يظهر لك ذلك الخ�ي والح�رت

ي الختام أتم�ز أن أكون قد قدمت ما هو مفيد لكم، وأنا متأكدٌة 
و�ز

أن لديكم ما هو أفضل.

قويّة  عالقة  بناء  ي 
�ز اتّبعتها  ي 

اّل�رت الأسس  "من 
دورة  عقد  الأمور  وأولياء  المحىلي  المجتمع  مع 
أساسيات  عن  شهر  مدتها  لالأمهات  مجانيّة 

نت" ن�رت الحاسو	 والإ
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ي بجميع الدورات عىل مستوى المديريات والوزارة، فقمت 
والتحا�رت

ي حيث 
التدريس إىل طلب�رت ي المناهج وأساليب 

ي �ز
أثر دراس�رت بنقل 

نقاط  يعالج  الأول،  للصف  العربية  لَلغة  مساندا  منهاجا  ألفت 
ي عن  طريق عقد ورشة 

الضعف فيه، وتابعت ذلك مع أهاىلي طلب�رت
؛ بهدف تدريبهم عىل طرائق التدريس الصحيحة  تدريبه لالأهاىلي
للغة العربية؛ لإخراج طالب يقرأ ويكتب خالل فصل دراسي واحد، 
وأطلقت مسابقات عىل مستوى المدرسة  مثل:أنا مبدع، والطالب 
والتعاون  النظافة  قيم  بتعزيز  وقمت  العنف،  من  للحد  المثاىلي 
المدرسية،  ذاعة  والإ ي  الطال�رب لمان  ال�رب عىل  فت  وأرسرش والصداقة، 
ي القرية بحكم 

ز وبيعه لرعاة الأغنام �ز وشكلت لجنة لتجميع الخ�رب
لتنظيم  الطلبة؛  من  المرور  لجنة  لُت  وفعَّ البسيطة،  طبيعتها 
أصدقاء  نادي  وأسست  المدرسة،  من  وخروجهم  الطلبة  دخول 
ي المهارات  الأساسية، وقد 

اللغة العربية؛ لتجاوز ضعف الطلبة �ز
وع الوسائل  ، وأقمت م�رش ي النادي فكرة المعلم الصغ�ي

فعلت �ز
ة من قبل مجلس الأمهات الذي  ي الدقة والُمعدَّ

التعليمة البالغة �ز
 . ف عىلي أرسرش

؛ إذ تغلبت  ي
ي مدرس�رت

ي �ز
 ها أنا الآن بعد أربع سنوات من خدم�رت

ي البداية، حيث جعلت من 
ي �ز

ي واجهت�ز
عىل جميع الصعوبات ال�رت

أنشطة  ذات  مدرسًة  وبنائها  مواردها  ي 
�ز ة  والفق�ي النائية  ي 

مدرس�رت
ف  ي ت�رش

وعات التطويرية ال�رت عىل مستوى الوزارة، تستقطُب الم�رش
ة عالية، وجعلتها مدرسة داعمة لمدارس  عليها مؤسسة سمو الأم�ي

ي مجتمعنا المحيط. 
أخرى �ز

ي
...مدرس�رت ي لنتشارك لنحيا ونح�ي

ي الشخصية لدعم المدرسة ومشاريعها التطويرية، 
أستثمُر عالقا�رت

ي 
ال�رت ز  الحس�ي ة عالية بنت  الأم�ي بالتعاون مع مؤسسة  فقد قمت 

الطالء  من  ة  كب�ي كميات  لنا  وقدمت  ومشاريعها،  مدرستنا  تبنت 
والقرطاسية، وآلة تصوير، ومراوح، وكولر ماء، وأجهزة حاسوب، 

خدمًة للطالب والمجتمع.

بدورها  لتقوم  الطبيعة  لحماية  الملكية  الجمعية   خاطبُت  وقد 
المجتمعّي، فقاموا بنسخ دوسية القراءة  من دون معلم وتصويرها 

مشاركات المعلمين المتميزين

ز ي�ي السم: روضة محمد سليمان العم�ي

ي فزت عنها: الجديدة الأساسية المختلطة
المدرسة ال�رت

ي فزت عنها: مديرية تربية وتعليم الكرك
المديرية ال�رت

الفئة: الأوىل | مركز الفوز: الثالث

الشهادة العلمية: بكالوريوس معلم صف، ماجست�ي مناهج وأساليب تدريس 
دراسات اجتماعية 

ي التدريس: 6 سنوات
ة �ز عدد سنوات الخ�ب

عدد نصا	 الحصص: 24 حصة

الفئة األوىل

إليها  أشارت  ي 
اّل�رت العظيمة  الرّسالة  أمام هللا لحمىلي هذه  أعدُّ نفسي مسؤولة 

عالم، وأعمل لأن أكون معلمًة  ي وسائل الإ
ي جميع لقاءاتها �ز

جاللة الملكة رانيا �ز
ي المجتمع والمدرسة، 

ّ �ز ي ، وإحداث تغي�ي إيجا�ب ز ناجحة قادرًة عىل تحقيق التم�ي
ز بشخصّية قوية، متغّلبا عىل  ة تحتا	 معلًما يتم�ي فوجدت نفسي أمام مهمة كب�ي
ي النائية؛ 

جميع التحديات والّصعوبات المدرسّية، وهذا ما ينطبق عىل مدرس�رت
ي العليا،

ي من خالل متابعه دراس�رت
لذا فقد قمت بتطوير ذا�رت

هذه أنا...
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ي تخفيف أعباء الطباعة والتصوير عىل 
؛ مما ساهم �ز ي لجميع طال�رب

الأردنية؛  المسلحة  القوات  مع  تعاونت  وقد  وذويهم،  ي 
طلب�رت

وقدموا  وتربوية،  جداريه  لوحات  لعمل  ورسام  خطاط  رسال  لإ
الأمهات  مجلس  ولأن  الهاشمية.  للعائلة  أردنية وصوًرا  أعالًما  لنا 
وع كب�ي أطلقت عليه اسم  يشتهر بصناعه الألبان، فقد قمت بم�رش
المائدة البيضاء الذي يعرض هذه المنتجات ويسوقها؛ مما ساهم 

انية المدرسة. ز ي رفع م�ي
�ز

الذي كشف عن  ز  المم�ي العلمي  البحث  أعد فوزي بمسابقة  ي 
إن�ز  

مشكالت معلمي الصفوف الأوىل أثناء التخطيط اليومي دافًعا ىلي 
وكذلك  الحديثة،   اتيجيات  س�رت الإ حول  ات  ون�رش مطويات  عداد  لإ
ي  بوية عىل مستوى الوطن العر�رب ي مسابقات الأبحاث ال�رت

ي �ز
مشارك�رت

 ، ي
ي مدرس�رت

بوية  ( فكل ما سبق من أنشطة ىلي �ز مثل )جائزة خليفة ال�رت
 ، ي ومؤسسات المجتمع المحىلي

ز مدرس�رت يعكس العالقة التشاركية ب�ي
وع تطويري جديد.  ي أيِّ م�رش

َّ �ز ي تعتمد عىلي
ي ال�رت

ي وإدار�رت
ز زميال�رت وب�ي

 ، ز ة للجائزة أن أن�رش ثقافة التم�ي ي الآن بعد أن أصبحت سف�ي
وهد�ز

ي  مدارس المحافظة وحسب، وإنما عىل مستوى المملكة عن 
ليس �ز

طريق التواصل الجتماعي. 

المدرسة  لدعم  الشخصية  ي 
عالقا�رت "أستثمُر 

ومشاريعها التطويرية"

وع المائدة البيضاء م�رش

معرض الوسائل التعليمية المعدة من قبل مجلس الأمهات
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النواحي  من  الطلبة  بمستوى  بالرتقاء  المعلم  بدور  ي 
إيما�ز من 

ي 
ي �ز

ي كانت تواجه�ز
كافة، عملت  دائماً عىل تذليل الصعوبات ال�رت

بعمل  فقمت   ، ي
مدرس�رت ي 

�ز المتوافرة  مكانات  الإ قلة  خاصًة  عمىلي 
وعات، والوسائل التعليمية يدوياً بمشاركة الطالب وذويهم  الم�رش
مستثمرة بذلك جميع موارد البيئة المتاحة مثل) الكرتون، والعلب 
مما   الخ(،   ... الشجر.  وأوراق  والألعاب  والأقمشة،  الفارغة، 
ي مختلف الأنشطة 

ي ومشاركتهم الفاعلة �ز
انعكس عىل إبداع طلب�رت

الأثر  أيضا  لذلك  وكان  والمجتمعية.  والبيئية  والدينية،  الثقافية، 
ي كل نشاط 

ّ والملموس عىل سلوكهم وتنافسهم للمشاركة �ز ي يجا�رب الإ
ي دائماً تنال إعجاب وتقدير 

ي ومبادرا�رت
ُه، وكانت جميع أنشط�رت أعدِّ

هم.  كما أسعى  أمور وغ�ي ، وأولياء  ز تربوي�ي ز  ف�ي الجميع من م�رش
ي من 

ي تمكن�ز
ي بالحصول عىل الكفاية المهنية ال�رت

دائماً لتطوير ذا�رت
ات هذا العرص، وذلك بالطالع عىل تجارب الآخرين،  مواكبة تغ�ي
ي والمدارس المحيطة، 

ي مدرس�رت
والتواصل مع الزمالء والزميالت �ز

لقب  عىل  حصوىلي  وبعد  المختلفة.  بوية  ال�رت الدورات  وحضور 

، ون�رش  ، أتطلع بكل شغف للحصول عىل درجة الماجست�ي ز التم�ي
ي ومشاريعي عىل مدارس المديريَة كافة؛ لما  فيه 

أفكاري ودراسا�رت
الخ�ي لطلبتنا ومدارسنا كافة  إن شاء هللا.

... مجتمعي ي لنتشارك لنحيا ونح�ي

ي إنجاح 
ل يستطيع أحٌد منا إنكار الدور المهّم للمجتمع المحىلي �ز

لبناء  جاهدة  سعيت  لذلك  المدرسة،  داخل  التعليمَية  العملية 
مجتمعي،  أفراد  مع  المتبادل  ام  الح�رت عىل  قائمة  قوية  عالقات 
والعمل معاً لما فيه مصلحة الطالب والمدرسة، فقدمت مبادرة 
"جمع الكتاب القديم"  تحت شعار " كتابك القديم نظافة للبيئة 
ي الشارع بعد 

ومساعدة لالآخرين". فبدل من إتالف الكتب ورميها �ز
المتحانات، قمت بجمعها من الطلبة، وتصنيفها حسب الَصفوف 
الجنسيات  من  وخصوصاً   ، ز المحتاج�ي عىل  لتوزيعها  المختلفة؛ 
ي أو طالب المدارس المحيطة؛ 

العربية المختلفة من طالب مدرس�رت
اً. كما  ر عىل ذويهم الوقت والجهد والمال، وأسعدهم كث�ي مما وفَّ

مشاركات المعلمين المتميزين

ي
السم: ناريمان نمر محمد الدرباسرش

ز ي فزت عنها: الرازي الأساسية الثانية للبن�ي
المدرسة ال�رت

ي فزت عنها: الزرقاء الأوىل 
المديرية ال�رت

الفئة: الأوىل | مركز الفوز: الثالث

ي  ز الشهادة العلمية: بكالوريوس أدب إنجل�ي

ي التدريس: 15 سنلللللة
ة �ز عدد سنوات الخ�ب

عدد نصا	 الحصص: 21 حصة

الفئة األوىل

كان حلمي بناَء جيٍل واٍع ومسؤوٍل، ينبذ التطرف والعنف بتمثل مقولة الفيلسوف 
بتدريب  قمت  ذلك  أجل  ومن  مرُة"  جذورها  لكن  حلوة،  بية  ال�رت ثمار   " أرسطو 
( لمعالجة قضايا اجتماعية وتربوية  ين مشهد تمثيىلي ي عىل أك�رش من )ع�رش

طلب�رت
ي 

�ز ي ساهمت 
ال�رت جرائية  الإ والبحوث  الدراسات  من  عدداً  أعددت  كما  مختلفة. 

حل بعض المشكالت السلوكية والتحصيليَة لدى الطلبة مثل: التأخر عن الدوام 
اللغة  مادة  ي 

�ز والكتابة  القراءة  ومشكالت  الأطفال،  عند  والعزلة   ، المدرسي
ية.. ..الخ. ز نجل�ي الإ

هذه أنا...
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ي موضوعات مختلفة 
قمت بعقد ورش تدريبَية عدة لأولياء الأمور �ز

مثل: تدوير الكراكيب، والتعلم عن طريق اللعب.. الخ.  

 ٍّ ي
مجا�ز صحّي  يوم  بإعداد  قمت  بيئته،  ابن  هو  المعلم  ولأن 

المنطقة، فجمعت  ي 
بالتعاون مع مديرية الصحة �ز لأهاىلي الحي 

يَة  الخ�ي الجمعيات  لإحدى  ونقدية  عيَنية  عات  ت�رب ي 
وطلب�رت أنا 

؛ مما أدخل ال�ور والسعادة  ي
ي منطق�رت

الأيتام �ز الخاصة بدعم 
اك أفراد مجتمعي بكسوة  الطالب  ي إرسرش

إىل قلوبهم، وساهمت �ز
ي فصل الشتاء؛ فشجع ذلك بعض أولياء الأمور لتقديم 

الفق�ي �ز
، وقد كان لتعاون أولياء  عدد من المبادرات لإصالح البناء المدرسي
تمام  لإ ي 

واجهت�ز ي 
ال�رت الصعوبات  تحدي  ي 

�ز الكب�ي  الدور  الأمور 
الأنشطة المختلفة. 

مجتمعي  أفراد  مع  ي 
عالق�رت ي 

�ز حققتها  ي 
ال�رت النتائج  أهم  ومن 

فادة  الإ عىل  ي 
ساعد�ز مما  ؛  ي

وقدرا�رت ي  ز تم�ي فقّدروا  ثقتهم،  كسُب 
ز  تجه�ي مثل:  المجالت  ش�رت  ي 

�ز لديهم  المتوافرة  ات  الخ�رب من 
وعقد  للطلبة،  التقدير  شهادات  وإعداد  الم�حية،  الديكورات 
اتهم وهواياتهم،  ي يتبادل الأهل فيها خ�رب

الورشات التدريبية ال�رت
ي 

جعل�ز مما  الخ؛   .. ي.  الخ�ي والبازار  الأولية  سعافات  الإ كدورة 
بوي،   ال�رت الميدان  ي 

�ز ي 
تواجه�ز ي 

ال�رت الصعوبات  تذليل  ي 
�ز سعيدًة 

ي ومجتمعي يستحقون هذا العناء. 
فطلب�رت

ي بشغف عند دخوىلي 
ترقب�ز ي 

ال�رت ة  الصغ�ي العيون  تلك  فما أحىل 
ي صنعتها يداي.

الَصف، وما أجمل تلك البتسامة ال�رت

"ولأن المعلم هو ابن بيئته، قمت بإعداد يوم 
ٍّ لأهالي الحي بالتعاون مع مديرية  ي

صحّي مجا�ز
ي 

وطلب�رت أنا  فجمعت  المنطقة،  ي 
�ز الصحة 

يَة  عات عيَنية ونقدية لإحدى الجمعيات الخ�ي ت�ب
" ي

ي منطق�رت
الخاصة بدعم الأيتام �ز

      

ي باحة المدرسة
ي الم�حية �ز

إحدى عرو�ز

اء ( مشاهد من م�حية ) الأرض الخرصز

اء ( رض الخرصز
مشاهد من م�حية ) الأ
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مشاركات المعلمين المتميزين

ي عبد الرحيم شنار  
السم: هدى ما�ز

ي فزت عنها: نايفة الأساسية المختلطة /2
المدرسة ال�رت

ي فزت عنها: لواء ماركا
المديرية ال�رت

الفئة: الأوىل | مركز الفوز: الثالث

ي 
الشهادة العلمية:  بكالوريوس لغة عربّية، دبلوم تأهيل تربوّي، دبلوم عاٍل �ز

صعوبات التعلُّم 

ي التدريس: 18سنة
ة �ز عدد سنوات الخ�ب

عدد نصا	 الحصص: 15حصة + 5 حصص نشاط

الفئة األوىل

أثناء  ي 
عي�ز نصب  هللا  مخافة  أضع   ، ي

بذا�رت فخورة  طموحة،  ة  ز متم�ي معلمة  أنا   
، شعاري هو: لو لم أكن معلمة لوددت أن أكون. عمىلي

أكون  أن  نما وترعرع معي؛ فقد حلمت  الذي  ي 
هذا حلم طفول�رت

أدخل  أن  تمنيت  ي 
لأ�ز وإعاقات؛  مشكالت  لديهم  لطلبة  معلمة 

وأحالمهم،  أفكارهم  مع  وأتعايش  مشاعرهم،  وأتلمس  عالمهم 
بذلك،  ي 

أكرم�ز فقد  هلل  فالحمد  وأحزانهم،  أفراحهم  وأشاركهم 
تعلمية،  ز عملت معلمة صعوبات  أوىل خطا حلمي ح�ي وحققت 
الفئة، وتعايشت معها، فوجدت عالمي الذي  بت من هذه  فاق�رت
ًا، وأرى أّن الحب  ي أعدُّ العمل عبادة، وأحب عمىلي كث�ي

تمنيت، ولأ�ز
والحنان والبتسامة هم قنوات التواصل مع هذه الفئة من الطلبة، 
ي بإعداد 

ي معهم؛ وهي تقديري لنفسي ومهن�رت
بدأت مشوار رسال�رت

يمان والعلم،  جيٍل قويٍّ متماسك، متحٍد للصعوبات، متسلٍح بالإ
ي جميع مجالت 

ي بيئة أقل قيوًدا، متفاعٍل �ز
قادٍر عىل التعايش �ز

الحياة؛ وذلك من خالل الرتقاء بمستواهم الأكاديمي والجتماعي؛ 
طاقاتهم  ز  تلل�رب تعليمّية  وأساليب  اتيجيات  إس�رت باستخدام 
وتسهم  احتياجاتهم،  ي  تل�رب عالجّية  برامج  ووضع  وإبداعاتهم، 
العقلّية والنفسّية والجتماعّية؛ من  بناء شخصياتهم بجوانبها  ي 

�ز
ز  ي المدارس، وتنمية روح التعاون ب�ي

بوّي �ز خالل تفعيل الدمج ال�رت
 . أفراد المجتمع المدرسي والمحىلي

     ومازلت أواصل وأجتهد لتحقيق حلمي، فقد التحقت بدورات 
دورة  ومنها:  الطلبة؛  من  الفئة  هذه  تخدم  الأردنية  الجامعة  ي 

�ز
عامل  صعوبة  واجهت  الأمللر  بداية  ي 

�ز شللارة.  الإ وتعّلم  توّحد 
فبحثت   ، ي

مسا�أ تان؛ شهٌر صباحّي وشهٌر  ف�رت دوامي  لأّن  الوقت؛ 

عن دورات تعقد يوم السبت، والتحقت بها والحمد هلل. وما زال 
وًعا يخدم هذه  حلمي مستمًرا؛ إذ أتم�ز بعد فوزي أن أعمل م�رش
يعتمدوا  ح�رت  الكريم  العيش  لهم  ويوفر  المجتمع،  من  الفئة 
ائح المجتمع  عىل ذواتهم، ويتحّدوا مصاعبهم، ويندمجوا مع رسرش

زت.  ي هللا، فأنا بهم نجحت، ولأجلهم تم�ي
المتعاون المتحاّب �ز

               

ي 
. .. طلب�رت ي لنتشارك لنحيا ونح�ي

ي التعّلم، 
قصة براءة: براءة طفلة نسبة ذكائها %70، ومن فئة بطي�أ

ي يوم استقبال طلبة الصف الأول 
وكالمها مبهٌم. بدأت قصتها �ز

أ  ز سمعُت �اخ طفلة تمسك بجلباب سيدة وتخت�رب عام 2010؛ ح�ي
لأنّه  الطلبة؛  فعل  ردة  من  تخّوًفا  إسكاتها؛  منها  فطلبت  خلفها، 
ي البكاء؛ فحرقت 

ي المدرسة، فأجهشت السيدة �ز
أول يوم لهم �ز

، وقالت: أنا جدتها أم والدتها، وهذه الطفلة معاقة،  ي دموعها قل�رب
ماذا  انظروا  وقال:  لنا،  ها  أحرصز بإعاقتها  والدها  علم  وعندما 
أنجبت ابنتكم؟ أنا ل أريدها، وتركها وغادر، ومن يومها لم يسأل 
ي المراكز الخاصة؛ 

عنها.  عىل الرغم من أّن الطفلة "براءة" مكانها �ز
ي قّررت تحمل مسؤوليتها أمام 

ي مدرستنا، إل أنّ�ز
ول يوجد دمج �ز

واتفقت  مشاعري،  لمست  قّصتها  لأّن  الصف؛  ومعلمة  المديرة 
نكّيفها  الدراسة؛ ح�رت  أن تجلس جدتها معها عىل مقاعد  معهما 
اجتماعًيا، إل أنّها رفضت مسك القلم، فأخذُت أعززها باستمرار 

هذه أنا...
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بأشياء تحبها ح�رت تمكنُت من دخول قلبها، وبناء ج� من الثقة 
ي استمرت جدتها بالجلوس معها 

ي الصف الثا�ز
والمحبة معها. و�ز

ي غرفة المصادر، وبعد شهر أصبحت تقلد الطلبة، 
ي الصف، و�ز

�ز
ز مسكت القلم، ورسمت خطوًطا غ�ي مفهومة.  وكان إنجازا لها ح�ي
الصف  خارج  تجلس  أن  الجدة  مع  اتفقُت  الثالث  الصف  ي 

و�ز
ي 

�ز الطلبة  مع  ك  تش�رت براءة  فبدأت  بالأمان،  تشعَر  ح�رت  أمامها؛ 
الألعاب، وتكتُب معهم الحروف، وعولجت من قبل معالج نطق، 
الجدة  وصارت  نطقها،  فتحسن  المدرسة،  ي 

�ز طبيعي  ومعالج 
الرابع  الصف  ي 

و�ز فقط.   احة  الس�رت ي وقت 
وتأ�رت المدرسة،  تغادر 

ي الصف وحدها، وتلعب مع زميالتها، وتشارك 
بدأت براءة تجلس �ز

المدرسة،  مكتبة  من  قصًصا  لتحرصز  أرسلها  وكنت  الرحالت،  ي 
�ز

ي 
�ز جدتها  ي 

وتأ�رت لتكافئها،  للمديرة  وأرسلها  ة،  السكرت�ي من  وأوراًقا 
الصف  ي 

�ز طالبة  الحمد  وهلل  الآن؛  إنّها  لستالمها.  الدوام  نهاية 
الخامس، متكيفة اجتماعًيا، وتحب المدرسة.

يخدم  وًعا  م�رش أعمل  أن  فوزي  بعد  "أتم�ز 
العيش  لهم  ويوفر  المجتمع،  من  الفئة  هذه 
ويتحّدوا  ذواتهم،  عىل  يعتمدوا  ح�رت  الكريم 
المجتمع  ائ��ح  �رش مع  ويندمجوا  مصاعبهم، 
نجحت،  بهم  فأنا  ي هللا، 

�ز المتحاّ	  المتعاون 
زت" ولأجلهم تم�ي

ي نهاية العام قطفنا... حفل تكريم طلبة المصادر
زرعنا... و�ز

أتقنت المهارات  بدأت براءة متخوفة... ولما 

مان 
الحياتية شعرت بالأ
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مشاركات المعلمين المتميزين

ي  
السم: ديال عمر يوسف الحورا�ز

ي فزت عنها:  مدرسة الفقهاء الثانوية الشاملة
المدرسة ال�رت

ي فزت عنها: مديرية تربية لواء وادي السري
المديرية ال�رت

ي
الفئة:  الثانية | مركز الفوز:  المركز الثا�ز

ية وآدابها ز الشهادة العلمية: بكالوريوس لغة إنجل�ي

ي التدريس: 10سنة
ة �ز عدد سنوات الخ�ب

عدد نصا	 الحصص: 22 حصة 

الفئة الثانية

ة من مراحل حياته، وأنا  تأثرت  ي ف�رت
ل شك أّن كل شخص منا التقى بمعلم أثّر �ز

ية،   ز ية؛ مما زاد من طموحي بأن أصبح معلمة لغة إنجل�ي ز نجل�ي بمعلمة الّلغة الإ
ي الّتدريس، 

ي الجامعة، وعملُت �ز
ية وآدابها، وتخرجت �ز ز نجل�ي فدرست الّلغة الإ

الّلغة   َ ز ْ يُحب�ب ي 
أْن أجعل طالبا�رت ًأل وهَي  ي أحمل مسؤوليًة عظيمة 

بأنّ�ز وشعرت 
 ِ

ي من لم تكن تهتم بالمادة، ولم تكن تُح�ز
ر  من طالب�رت ، وما زلت أذكِّ من خاللي

تحب  جعلها  استطعنا  أهلها  من  ومساندة  ي 
م�ز وبتشجيع  دفاترها،  ول  كتبها 

ي حرصا عىل الحصة.
المادة، بل أصبحت أك�رش طالبا�رت

بوضع  قمت  حيث  وأكاديمياً  مهنّيا  نفسي  تنمية  عىل  وحرصت   
 )ICDL( لذلك بادرت إىل الحصول عىل شهادة ، ي

خطة لتطوير ذا�رت
وأفكار  أساليب  عن  نت  ن�رت الإ ع�رب  أبحث  أن  ي 

�ز ي 
ساعدت�ز ي 

وال�رت
ي حوسبة وحدات 

ي �ز
تربوية جديدة ،كما ساعدت�ز اتيجيات  وإس�رت

ي دورة 
. و قمت  بالتسجيل �ز من منهاج الصف الخامس الأساسي

ية  ز نجل�ي الإ الّلغة  لمعلمي  ي 
يطا�ز ال�رب المركز  عقدها  ي 

ال�رت  )TKT(
التعامل مع  بطرق  التعريف  إىل  تهدف  ي 

وال�رت ها،  بغ�ي ز  للناطق�ي
قمت  وقد  ا،  كث�ي ي 

قدرا�رت نّمى  مما  الّتعلمية،  الّتعليمية  العملية 
تطبيقها  كيفية  و  الّدورة،  ي موضوع 

�ز وإفادتهن  ي 
زميال�رت بتدريب 

ات  الخ�رب لنقل  وذلك  صفية،  حصص  خالل  من  الواقع  عىل 
 . ي

ي مدرس�رت
والرتقاء بمستوى التعليم �ز

بالّلغة  الأسطر  عىل  الكتابة  مهارة  عن  إجرائياً  بحثاً  عملت  وقد 
عقدتها  ي 

ال�رت العمل  ورشات  من  عدداً  ُت  َ وَحللرصز ية،  ز نجل�ي الإ
ي كنُت مسؤولة لجنة 

، وكو�ز ز أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلم�ي
ي من خالل 

، عملت عىل تنمية شخصّيات طالبا�رت ّ لمان المدرسي ال�رب

بداع،  ورشات العمل لتنمية الّذات لديهّن مثل ورشة القيادة، والإ
ها. وأتواصل  ي وغ�ي

، وكيف أختار صديقا�رت والقبعات الست للتفك�ي
مع أولياء الأمور من خالل استبانات لأتعرّف مدى رضاهم عن 

ز العتبار. ي بوصفي معّلمة، وآخذ مالحظاتهم ِبع�ي
أدا�أ

بالّصعوبات  محفوف  نجاح  طريق  كّل  أن  فيه  شك  ل  ومّما   
ي 

ي قّلة الموارد �ز
ي واجهت�ز

والمعوقات، ومن ضمن الّصعوبات ال�رت
طريق  عن  المشكلة  هذه  عىل  فتغّلبت  وسائل،  لعمل  ي 

مدرس�رت
ها.  إيجاد بدائل أقّل تكلفة مثل المغّلفات والألوان والكرتون وغ�ي
ية قراءة وكتابة  ز نجل�ي وأنا أتطّلع إىل بناء جيل متمّكن من الّلغة الإ
ومحادثة، ويمتلك مهارة الّتواصل مع العالم الخارجي، والّتعامل 
مع وسائل التكنولوجيا الحديثة بسهولة، وأتطّلع إىل تغي�ي نظرة 

. ية والهتمام بها أك�رش ز نجل�ي المجتمع عن الّلغة الإ

هذه أنا...
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ي
. .. طلب�رت ي لنتشارك لنحيا و نح�ي

ي أدرس طالبات المرحلة 
المعلم إنسان قبل أن يكون معلما، وكو�ز

ي أعدُّ نفسي أّماً لهّن، أتحّسس ظروفهّن وأحوالهّن 
الأساسية، فإن�ز

الّسنة  فصول  لتناسب  بمالبسهّن  وأهتّم  والّصحّية،  الّنفسّية 
ي 

ي أعّد نفسي مسؤولة أمام هللا عنهّن، وأقوم �ز
المختلفة؛ إذ إن�ز

بداع.  أ الّصف لبيئة الإ ّ بداية كل حصة بتفّقد نظافة الّصف لأه�ي
وقد عملت عىل التقرب منهن وتشجيعهن معنويا وماديا من خالل 
المنافسة من خالل جعلهن يعملن  بينهن روح  الجوائز، وخلقت 
هدف  من  أك�رش  بذلك  حققت  حيث  مجموعات  ضمن  باستمرار 

. ز مثل: تنمية مهارة القيادة والّتواصل، والبتعاد عن الّروت�ي

ي من خالل تصنيفهن 
وقد ساهمُت بتنمية مهارات التفك�ي لدى طالبا�رت

عليهّن  أطرح  و  به  يتمّتعن  الذي  الذكاء  وفق  مجموعات  ضمن 
اتيجيات  إس�رت استخدام  كما  الّذكاء،  لنوع  مناسبة  أسئلة  باستمرار 
وحوسبة   ، للتفك�ي الستة  والقبعات  المشكالت  حل  منها  مختلفة 
عىل  بداع  الإ بعنوان  عمل  ورشة  مثل  العمل  وورشات  الدروس، 
شكل عروض تقديمية. كما أستخدم أنشطة مختلفة مثل " الأستاذ 
للمجموعات  وأعطيها  مغّلف  داخل  أسئلة  أضع  حيث  مغلف" 
لطرح  الكرة  أستخدم  حيث   " تسأل  الكرة   " إىل  بالإضافة  لحّلها 

أسئلة، ومن يمسك الكرة يقوم بالإجابة وهكذا. 

الطالبات بعمل  الصغ�ي حيث قامت  الصحفي  وع  وأطلقُت م�رش
ي المجتمع، وقمَن 

لقاءات صحفية مع إحدى الشخصيات البارزة �ز
لتنمية  وذلك   حائط؛  لوحة  وعرضها عىل  تقارير صحفّية  بإعداد 
فادة  ي الّتواصل مع المجتمع، و قمَن بتبادل مقالتهّن لالإ

مهاراتهّن �ز
ي بالإضافة 

ْ تنمية  شخصّية طالبا�رت ي
منها، وبهذا أكون قد ساهمُت �ز

ية. ز نجل�ي َ مادة الّلغة الإ ز إىل جعلهّن يُحب�رب

"ومّما ل شك فيه أن كّل طريق نجاح محفوف 
بالّصعوبات والمعوقات، ومن ضمن الّصعوبات 
لعمل  ي 

مدرس�رت ي 
�ز الموارد  قّلة  ي 

واجهت�ز ي 
ال�رت

وسائل، فتغّلبت عىل هذه المشكلة عن طريق 
إيجاد بدائل أقّل تكلفة مثل المغّلفات والألوان 

ها."  والكرتون وغ�ي

هم و يتعلمون بي� ز يد ترك�ي ز الحصص المحوسبة تشدُّ انتباه الطالب ف�رت

اتيجية القبعات الست للتفك�ي تنمي مهارات التفك�ي لدى الطالبات إس�رت
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 ، العاىلي والدبلوم  العلوم،  ي 
�ز البكالوريوس  شهادة  عىل  حصلت 

وأسعى  امتياز،  بتقدير  والتقويم  القياس  ي 
�ز الماجست�ي  ودرجة 

ي القياس والتقويم لأطور فكري 
للحصول عىل درجة الدكتوراه �ز

 ، ي وأعماىلي
. أعمل مراجعة مستمرة لجميع أنشط�رت ي

ي وإنجازا�رت
�رت وخ�رب

وأضع خطة تطويرية شاملة لتغطية جوانب النقص واستحداث 
أنشطة وبرامج أسعى من خاللها لتنمية نفسي مهنيا وأكاديميا من 
لكتساب  الزميالت،  مع  الزيارات  وأتبادل   ، ي

طالبا�رت نتائج  خالل 
بية  بوية داخل نطاق ال�رت ي غالبية الفعاليات ال�رت

المعرفة، وأشارك �ز
وخارجه.

ز جدد  بدورات مختلفة: دورة معلم�ي ي 
بالتحا�رت لقد طورت نفسي 

وأساليب التدريس الحديثة، ICDL، وإنتل التعليمية، والستقصاء
E5، ودورة استخدام النماذج، والتدريس وفق المشاريع، وحوسبة 
الرعاية  وتوف�ي  القرارات،  وبناء  التطوير  دعم  ودورة  المكتبات، 
 ،USAID برعاية  الجتماعات  وإعداد  الأزمللات،  بأوضاع  للطفل 
الختبارات،  نتائج  تحليل  ي 

�ز وطبقتها   SPSS ي 
الإحصا�أ والتحليل 

ي المدرسة، والتحقت 
عداد وسائل تعليمية �ز ي لإ ودورة الخط العر�رب

ي تالوة القرآن الكريم 
ية، ودورة تمهيدية �ز ز نجل�ي بدورات للغة الإ

وحفظه؛ لتعليم الطالبات مقرر التالوة بسبب عدم وجود معلمة 
ي المدرسة. وحصلت عىل مرتبة  قائد كشفي، وأنا 

تربية إسالمية �ز
. مرشحة لرخصة مساعد تدريب دوىلي

ي إحدى المدارس، 
فت عىل دورة إعداد وسائل تعليمية �ز وقد أرسرش

ضمن  تقويم  اتيجيات  وإس�رت تدريس  أساليب  دورات  ت  وحرصز
القبعات  اتيجية  س�رت تدريبية لإ مبادرة وعي. ونظمت كذلك ورشة 
للفرقة  خالء  ورحالت  الهواية،  لشارات  تدريبية  وورشة  الست، 
الكشفية، وشاركت  لالأنشطة  ونيا  إلك�رت الكشفية، وصممت موقعا 
والوزارة،  والمديرية  المدرسة  مستوى  عىل  كشفية  مخيمات  ي 

�ز
ق4( الذي أعدته  ت مؤتمر الأندية الصيفية )نعمل لغد م�رش وحرصز
لجميع  ونيا  إلك�رت موقعا  وقد صممت  الأوقاف.  وزارة  مع  الوزارة 
ي 

�ز المعلمات  مع  صفية  زيارات  أتبادل  ي 
إن�ز العلمية.  ي 

إنجازا�رت
ي ومدارس مجاورة؛ لكتساب مهارات جديدة فاعلة، وأنمي 

مدرس�رت
ي عن طريق قراءة الكتب الثقافية المختلفة.

معرف�رت

ي 
. .. طلب�رت ي لنتشارك لنحيا ونح�ي

ي أبدأ بها يومي كل صباح، وعىل 
كم هي رائعة تلك اللحظات ال�رت

ابتسامة  ثغورهن  عىل  ترتسم   ، ي
طالبا�رت ي 

تنتظر�ز مدرستنا  بوابة 
أبادلهن  زمن،  منذ  نلتق  لم  وكأننا  لمعلمتهن،  والشتياق  الحب 
البتسامة، وأقف معهن ننتظر بقية الطالبات كالأصدقاء ينتظرون 

تجمعهم، لنبدأ يومنا.

ي التعليم أدركت أن حب المدرسة والمعلم والعلم 
منذ أول يوم ىلي �ز

مشاركات المعلمين المتميزين

السم:  عالية فيصل أحمد الطويط  

ي فزت عنها:  مؤتة الأساسية المختلطة
المدرسة ال�رت

ي فزت عنها: لواء الرمثا
المديرية ال�رت

ي
الفئة:  الثانية | مركز الفوز:  المركز الثا�ز

ي القياس والتقويم 
الشهادة العلمية: ماجست�ي �ز

ي التدريس: 10سنة
ة �ز عدد سنوات الخ�ب

عدد نصا	 الحصص: الحصص 21

الفئة الثانية

فأحقق  وأنجز؛  وأسعى  أحلم  عديدة،  مواهب  والبتكار،أحتضن  العمل  أحب 
ين. ز ي ركب الفائزين والمتم�ي

ي �ز
أحالمي! وهذا ما حمل�ز

هذه أنا...
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ي من حب المعلم لطالبه واهتمامه بهم، ومراعاة أحوالهم 
كلها تأ�رت

 وظروفهم، وتفهم مراحل نموهم، فكنت الصديقة والأخت والأم.
من  ي 

طالبا�رت تحتاجه  ما  جميع  أسخر  بأن  تعليمي  ة  مس�ي بدأت 
أدوات ووسائل تعينها عىل تطبيق ما تأخذه من معلومات انطالقاً 
الطالب  ذهن  ي 

�ز للمعلومات  ليس حشواً  التعليم  بأن  ي 
رؤي�رت من 

وحفظها، بل هو تطبيق للمعلومة وتطويرها وابتكار ماهو جديد. 
ي 

ال�رت والمواد  الأدوات  جميع  احتوى  للعلوم  اً  مخت�رب فصممت 
ي التجارب العلمية ضمن مرحلة المدرسة ) الأول 

يحتاجها الطلبة �ز
(، وقمت بتوف�ي مكتبة ثقافية علمية أدبية  ح�رت السادس الأساسي
المنهاج  تعزز  ي 

ال�رت العلمية  والتقارير  الأبحاث  وعمل  للمطالعة، 
وترتقي بفكر الطالبات.

ي أستخدمها لتتالءم مع 
اتيجيات التدريس ال�رت أقوم بالتنويع  بإس�رت

اتيجية الستقصاء )درس  أنماط تعلم الطالبات ومستوياتهن، كإس�رت
(، والتعلم  ي

(، وحّل المشكالت )درس المغناطيس الكهربا�أ الأحاف�ي
ي عملية التعلم.

المتمازج لتحصل الطالبة عىل فرصتها �ز

فقمنا  ومبتكرات،  مبدعات  طالبات  إىل  ي 
بطالبا�رت للوصول  وأسعى 

لتجارب  علمي  معرض  منها  فكان  العلمية،  المعارض  بإعداد 
صممت جميعها من مواد البيئة البسيطة، ومعرض يضم 30 لوحة 
لالأجهزة  ومعرض  ة،  ز مم�ي فنية  بطريقة  الفوم  من  مصممة  علمية 
والمجسمات العلمية المبتكرة من أفكار الطالبات، وقمنا بتصميم 
ا بتوزيع ألغاز رياضية  المنشورات الصحية والمطويات، وأقوم كث�ي
يومية وأسبوعية لتنمية التفك�ي لدى الطالبات ،وكونت فرقة كشفية 
ي مخيمات عىل مستويات :المديرية والمحافظة والوزارة، 

شاركت �ز
ي مسابقات التفوق الكشفي.

وحصلنا عىل مراكز أوىل �ز

حب  أن  أدركت  التعليم  ي 
�ز لي  يوم  أول  منذ   "

حب  من  ي 
تأ�رت كلها  والعلم  والمعلم  المدرسة 

ومراعاة  بهم،  واهتمامه  لطالبه  المعلم 
نموهم،  مراحل  وتفهم  وظروفهم،  أحوالهم 

فكنت الصديقة والأخت والأم."

ي مخيم الكرامة الدائم
ي �ز

ي اللقاء الوط�ز
رشادية �ز ي الإ

ي وفرق�رت
مشارك�رت

أفكارهن وابداعهن بتصميم  ي من 
الذي صممته طالبا�رت العلمي  المعرض 

أجهزة وتجارب  علمية مبتكرة 
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بوية بإعداد خطة تطويرية  ي العلمية وال�رت
أسعى دوما لرفع مهارا�رت

ي مهنيا وأكاديميا، وأعمل عىل تحديثها باستمرار، فحصلت 
لتنمية ذا�رت

، وأسعى لنيل درجة الدكتوراه إن شاء هللا.  عىل درجة الماجست�ي

العملية  تخدم  ي 
اّل�رت الّتدريبّية  والورش  الّدورات  ي حضور 

�ز أبادر 
اتيجيات الّتدريس الحديثة،  نتل، وإس�رت الّتعليمّية منها )ICDL، الإ
طة،  والقيادة الكشفية( وأنقل  سعافات الأولية، وأصدقاء ال�رش والإ

ي الصفية.
ي غرف�رت

، وأوظفه �ز ي
أثر التدريب لزميال�رت

ي من خالل القراءة المستمرة 
   كما حرصت عىل رفع مستوى ثقاف�رت

الّتعلم  مجال  ي 
�ز بوية  ال�رت المستجدات  ومتابعة  العلمية،  للكتب 

 . ي
ي تطوير ذا�رت

فادة منها �ز والّتعليم، والإ

ي أنشطة ولجان المدرسة المختلفة، وذلك بإقامة 
ي فّعالة �ز

مشارك�رت
ي 

�ز تدريبّية  ورشات  وإعداد  ات،  والمحا�ز والحتفالت  المعارض 
إرشادية  حصص  وإعطاء  للمعلم،  الّتعليمّية  الحقيبة  تصميم 
ة كسجالت الّتقويم،  ز مت سجالت مم�ي وتوعويّة للطالبات، كما صمَّ
ي 

وسجالت لمنسقة المبحث تم توزيعها عىل الزّمالء والزّميالت �ز
مختلف المدارس.  

واجهت صعوبات مثل قّلة الموارد الماديّة، وضيق الوقت؛ لكنها 
خالل  من  الّصعوبات  فذّللت   ، ي

لمهن�رت عشقي  لمستوى  ترتِق  لم 
والّتعاون  العمل،  وتنظيم  الوقت،  وإدارة   الجيد  التخطيط 

ابتكرت  كما  للمدرسة،  ماديّة  موارد  لتوف�ي  المحىلي  المجتمع  مع 
اء، وقمت بتصميم  وع المدرسة الخرصز وعات إبداعية مثل م�رش م�رش

المجسمات والوسائل الّتعليمّية مع الطالبات وأولياء الأمور.

ي 
بواجبا�رت امي  ز ال�رت خالل  من  ي 

وزميال�رت ي 
لطالبا�رت قدوة  لأكون  اتطلع 

ي 
أعطا�ز ز  المتم�ي المعلم  لقب  عىل  فحصوىلي  والمهنّية،  الوظيفّية 

ز والبحث عن  ي الّتم�ي
دافعا معنويا للمزيد من العطاء والستمرار �ز

بهذا  ّف 
للّت�رش ي 

زميال�رت لدى  ز  الّتم�ي ثقافة  ون�رش  جديد،  هو  ما  كل 
اّللقب.

  
ي 

لنتشارك لنحيا ونحي...طلب�رت

دائما  أسعى  صفات  والأمانة  والّصدق  الخلق،  وحسن  البشاشة 
والّثقة  ام  والح�رت المحبة  جسور  فبنيت   ، ي

طالبا�رت مع  بها  للّتحىلي 
ام مشاعرهن، وتلّمس  ي بالإصغاء لهن، واح�رت

المتبادلة مع طالبا�رت
مشكالتهن.

مهارات  استخدام  عىل  ي 
طالبا�رت قدرات  لتطوير  جاهدة   أسعى 

والقصص  ة،  ز المم�ي الأسئلة  طرح  خالل  من  المختلفة  الّتفك�ي 
المبادرات  وأشجع   ، ي

الللّذا�رت الّتعلم  عىل  أحرص  كما  الهادفة، 
ي الأندية المدرسّية مثل 

كهن �ز يجابية والأفكار البّناءة لديهن، فأرسرش الإ
، وحماية البيئة، والّصحة المدرسية (.  لمان المدرسي )المرور، وال�رب

مشاركات المعلمين المتميزين

ي    
السم:  م�ز حسن محمود عطيا�ز

ي فزت عنها:  مارية القبطية الثانوية المختلطة
المدرسة ال�رت

ي فزت عنها: الزرقاء الثانية
المديرية ال�رت

الفئة:  الثانية | مركز الفوز:  المركز الثالث

أساليب  ماجست�ي  عامة،  علوم  مجال  معلم  بكالوريوس  العلمية:  الشهادة 
تدريس العلوم 

ي التدريس: 7سنوات
ة �ز عدد سنوات الخ�ب

عدد نصا	 الحصص: 20 حصة

الفئة الثانية

بداع،  نجاز والإ حلمي يتمثل بإعداد جيل قادرعىل نفع نفسه ووطنه، قادر عىل الإ
يرتكز عىل عقيدة الأمة ومبادئها، يستوعب تكنولوجيا الع� ويطبقها، ويوظّف 

ي خدمة المجتمع.  
ذلك �ز

هذه أنا...
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وأنمي لديهن أيًضا الأدوار القياديّة من خالل  مبادرة "معلم ليوم 
ة " و"زهرة الأسبوع ". واحد" و"المعلمة الصغ�ي

متنوعة  تدريس  اتيجيات  إس�رت وأستخدم  الفردية،  الفروق  أراعي 
 ، ي

وحديثة مثل الّتفك�ي الناقد، وحلِّ المشكالت، والّتعلم الّتعاو�ز
وأشجع  المتمازج،  الّتعلم  عىل  وأركز  والستقصاء،  زائر،  وضيف 
نت من خالل طرح العديد  ن�رت الطالبات عىل الستثمار الهادف لالإ

ي تحتاج إىل تحليل واستنتاجات.
من القضايا ال�رت

الحصص،  جميع  ي 
�ز الشغب  تث�ي  كانت  ي 

اّل�رت الطالبة  أنس  ولن 
أن  عليها  حت  واق�رت وحاورتها  معها  فجلست  بواجباتها،  تهتم  ول 
ي بتقديم الأفضل، 

ي الأنشطة، فغمرتها الّسعادة، ووعدت�ز
تشارك�ز

الأنشطة  إدارة  ي 
�ز الأيمن  ي دراستها، وأصبحت ساعدي 

�ز فتفوقت 
جميعها. 

ي نتائج باهرة، فأشجعهن عىل تأليف الم�حّيات 
أتوقع من طالبا�رت

كمسابقة  المختلفة  المسابقات  ي 
�ز اك  والش�رت وتقديمها،  الهادفة 

مواهبهن  وتنمية  القصص،  وكتابة  الرّسم  ي 
�ز الّطفوىلي  بللداع  الإ

يتضمن  الذي  اء  الخرصز المدرسة  وع  م�رش ي 
�ز اكهن  إرسرش خالل  من 

وتدوير  الجدران،  والرّسم عىل  المدرسة وسطحها،  زراعة حديقة 
الّنفايات، والهتمام بنظافة المشارب، وترشيد استهالك الكهرباء 

والمياه.  

حيث  الّصحية،  الكفاءة  وع  م�رش بها  افتخر  ي 
اّل�رت وعات  الم�رش ومن 

ٍّ عىل مستوى المملكة بإعدادنا  ي
ي بأجمل معرض ف�ز

فزت أنا وطالبا�رت
ة؛ مما ترك الأثر  ز معرًضا فنًيا متكامالً يحوي وسائل ومجسمات مم�ي

ي نفوسنا.
الطيب �ز

والأمانة  والّصدق  الخلق،  وحسن  "البشاشة 
 ، ي

طالبا�رت مع  بها  للّتحىلي  دائما  أسعى  صفات 
ام والّثقة المتبادلة  فبنيت جسور المحبة والح�رت
ام مشاعرهن،  صغاء لهن، واح�رت ي بالإ

مع طالبا�رت
وتلّمس مشكالتهن."

ي
إعداد ورشة تدريبية حول الحقيبة التعليمية لمعلمي التعليم الإضا�ز

ّ عىل مستوى المملكة  ي
بذلنا الجهود  ففزنا بأجمل معرض ف�ز
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ي الصم بشكل   كم أحلم بأن يتواصل المجتمع المحيط مع طال�رب
ي بأنفسهم بأنهم فاعلون، ويستطيعون  سليم، وأن أعزز ثقة طال�رب
، وقادرون عىل التعب�ي عن أنفسهم مع من حولهم.  عمل الكث�ي
أحلم أن يرتفع  المستوى التعليمي للطالب الصم بحيث تختفي 
ز المنهاج، أو أن يكون لهم منهاٌج خاصٌّ  ة بينهم وب�ي الفجوة الكب�ي
ي هي لغتهم.

شارة ال�رت عاقة السمعية ولغة الإ يتوافق مع طبيعة الإ

ي مشكلة كما تواجه جميع 
ي معلمة أدخل إىل الصف، تواجه�ز

 وكو�ز
ي المدرسة  مثل ضعف  المادة التأسيسية لدى الطالب 

المعلمات �ز
من  الدائم  المعلمات  إىل  شكوى  أدى  مما  عليها؛  للبناء  الصم  
الإحباط  حول  تفس�ي محتويات الدروس  للطلبة الصم؛ بسبب 
ثقته  الأصم  الطالِب  فقُد  وكذلك  شارة،  الإ لغة  من  التمكن  قلة 
ي 

�ز أو  الصف،  ي 
�ز سواء  البسيطة  الجمل  وقراءة  للوقوف  بنفسه 

للطالب  الأكاديمي  التحصيل  ضعف  إن   إذ  المدرسية؛  ذاعة  الإ
ز الجدد عىل التواصل معهم أدى  الصم، وعدم مقدرة المعلم�ي
والمنهاج  الأكاديمي  الطالب  مستوى  ز  ب�ي ة  كب�ي فجوة  إيجاد  إىل 
الطالب  ترفع  كلما  الفجوة  تلك  بالأصل، وتزيد  الذي ل يالئمهم 
بنفسي  بدأت  هنا  ومن  مستمرا،  التحدي  ومازال  أعىل،  إىل صف 

شارة  الإ لغة  ي 
�ز متقدمة  دورات  لحضور  فسعيت  لأطورها،  أول؛ 

لغة  توظيف  ي 
�ز المتخصص  المدرب  شهادة  عىل  احتصلت  ح�رت 

بنقل  وقمت  إشارة،  جم  م�رت ورخصة  الصفية،  الغرفة  ي 
�ز شارة  الإ

ثراء اللغوي  نامج الإ أثر التدريب لمعلمات المدرسة، ثم بدأت ب�رب
نفسه  التخصص  من  معلمات  حصص  بدمج  للطالب  التأسيسي 
الحصص  تلك  أداء  ي 

�ز أشارك  وكنت  ات،  الخ�رب تبادل  من  كنوع 
ي الحصة الصفية. 

شارة �ز ي توظيف لغة الإ
كنموذج �ز

؛  ي  قامت إدارة المدرسة مشكورة بالتواصل من أجل  تخفيف نصا�رب
والدخول  إشارة،  دورات  عىل  الجدد  المعلمات  بتدريب  لأقوم 
والدعم  الصم،  تدريس  بأسلوب  للمساعدة  الحصص  ي 

�ز معهن 
ي 

�ز الصباحية  ذاعة  الإ تقديم  ي 
�ز كما شاركت  شارية،  الإ بالمفردات 

ي تعب�ي 
بعض الأيام عىل شكل حصة إثرائية مصغرة. وقد أسعد�ز

ومن  شارة  الإ ودورات  ثراء  الإ برنامج  من  استفدن  أنهن  المعلمات 
ي أيضا  حضور المعلمات القدامى  

دخوىلي للحصص معهن، وأفرح�ز
شارة المتقدمة مع المعلمات الجدد. بإ�ار لدورة الإ

  ومن جانب آخر ومن أجل ن�رش ثقافة الصم، أقوم بإعطاء دورات 
ي المجتمع 

ي التواصل المتقدم مع الصم �ز
شارة ودورات �ز بلغة الإ

مشاركات المعلمين المتميزين

السم:  زينب طه طايع القطاونة    

بية الخاصة الثانوية للصم ي فزت عنها:  ال�رت
المدرسة ال�رت

ي فزت عنها: الكرك
المديرية ال�رت

الفئة:  الثانية | مركز الفوز:  المركز الثالث

ي 
�ز العاىلي  الدبلوم  آدابها،  و  ية  ز إنجل�ي لغة   / بكالوريوس  العلمية:  الشهادة 

بية ي ال�رت
تكنولوجيا المعلومات والتصالت �ز

ي التدريس: 14 سنة
ة �ز عدد سنوات الخ�ب

عدد نصا	 الحصص: 4 حصص صفية + مدرب إشارة

الفئة الثانية

ي الكرك.  من 
بية الخاصة الثانوية للصم �ز ي مدرسة ال�رت

ي معلمة �ز
ي أن�ز ز �ُّ تم�ي

ي  ي وطال�ب
ز لدي هو تواصىلي الفاعل مع الطلبة الصم، حيث إن�ز أبرز جوانب التم�ي

ي 
وبالتعاون مع إدارة المدرسة نعمل عىل إظهار فئة الصّم، وتفعيل وجودها �ز

ي كل نشاط من حولنا، هدفنا أن نقول 
المجتمع المحيط عن طريق المشاركة �ز

ي هنا.
للجميع: أنا أصم لكن�ز

هذه أنا...

32  العدد 1 سنة  2015



؛ إذ نتعاون مع  ي . كما أننا ل ندع الفرصة تفوتنا أنا وطال�رب المحىلي
ا  ز إدارة المدرسة حول إي مشاركة أو فعالية، فنقدم فيها أداء مم�ي
بأن  ي الصم  أمنيات طال�رب أتطلع إىل تحقيق  الجميع.  انتباه  يلفت 
يعرفهم الجميع ويتواصلوا معهم، وأن يشعروا بمشكلتهم حول 
تواصىلي  ي 

�ز ة  ز متم�ي إن شاء هللا  يدرسونها.  وسأبقى  ي 
ال�رت المناهج 

ي تقول : 
وعمىلي معهم، ومن أجلهم، وأنقل للجميع رسالتهم ال�رت

ي هنا.
أنا أصم لكن�ز

ي
... طلب�رت ي لنتشارك لنحيا ونح�ي

ذكورا  وكبارا،  المدرسة صغارا  ي 
�ز الطلبة  جميع  مع  طيبة  ي 

عالق�رت
مسؤولة  ي 

لأن�ز نشأت  ربما  قوية،  صداقة  بهم  ي 
وتربط�ز وإناثا، 

أو  الصفية،  الحصص  خللارج  الطالب  مع  وأتعامل  الأنشطة، 
ا من  ي قادرة عىل تفهم إشارة الطالب، فالحمد هلل أجد كث�ي

لأن�ز
ضهن، فأحاول  ّ عندما تواجهن مشكالت تع�رت الطالبات، تلجأن إىلي

دارة حل المشكلة بأسلوب مناسب.   بمساعدة المرشدة والإ

إذ كنت  ثقتهم؛  الصم، وأصبحت محط  ي  ي بطال�رب
تعمقت عالق�رت

ي 
ي الفعاليات سواء �ز

ي المشاركة �ز
أبحث بينهم عمن لديه الرغبة �ز

الطالب  من  الكث�ي  عزوف  ولحظت  أسوارها،  خارج  أو  المدرسة 
والمجتمع،  المحيطة  المدارس  فعاليات  ي 

�ز المشاركة  عن  الصم 
وتوقعهم  إليهم،  الناس  من  الدونية  بالنظرة  لشعورهم  وذلك 
بالستهزاء بهم؛ مما أدى إىل عدم ثقتهم بأنفسهم  بالأداء خارج 
طالبا  كان  )وقد  الرابع  الصف  من  عمر  الطالب  مثل  المدرسة 
ويا ل يستجيب بشكل جيد للتعليم(، وكان ل بد من  تفعيل  ز م�ز
أسبوع الطفل الأصم  مع المجتمع المحىلي  لمحاولة دمج الأصم 

ي دعمه. 
بالمجتمع حوله، والمشاركة معا �ز

ي كل أسبوع كنا نختار له سنويا عنوانا خاصا مثال: أسبوع) من 
و�ز

ي بيمنعنا ( نتشارك فيه مع المجتمع 
ي سرش

أجلهم ( أو أسبوع )ما �ز
المحيط، نقدم فقرات فلكلورية ومشاهد م�حية، وكنت أقوم 
باختيار أدوار تناسب قدرات الطالب عمر مع التدريب المتواصل 
ولكنهم  يسمعونها،  ل  بموسيقى  فلكلورية  فقرات  عىل  للجميع 
ي أثناء الأداء يقدمونها عىل أجمل وجه 

شار�رت ي ومتابعتهم لإ بثقتهم �رب
المدرسة،  إطار  خارج  وخاصة  المستمر،  والتشجيع  التعزيز  مع 
بهم.  الكل سيعجب  وأن  جميال،  شيئا  سيؤدون  أنهم  فيشعرون 
وبالفعل فكل من يشاهد عروض الطالب الصم يتساءل: هل هم 
جميعا صم؟ ويقول لقد أفرحتمونا وأبكيتمونا، وأصبح عمر طالًبا 

نشيًطا نظيًفا متابًعا للوظائف وبروح معنوية عالية.

لقد قدم طالبنا بكل جرأة  أداًء رائًعا مدة ع�رش دقائق أمام جمهور 

ي فعاليات الكرك مدينة الثقافة. وأصبح أغلب الطالب الصم 
كب�ي �ز

الطالب  مع  أفعل  كما  أدربهم  أن  وبإلحاح  يطلبون  سًنا  الأصغر 
، وهذا ما أقوم به الآن مع طالب الصفوف الثالثة الأوىل. الأك�رب

ية،  ز نجل�ي ، إنه المدينة الإ ي ء عملته أنا و طال�رب ي
 أفخر أيضا بأجمل  سرش

ة،  ي تعّد وسيله فعاله وكب�ي
وعات التجديدات  ال�رت وهي إحدى م�رش

قمنا  وقد  ية،  ز نجل�ي الإ مسمياتها  مع  ورسومات  مجسمات  ففيها 
بإعدادها، وتنفيذ الكث�ي من الحصص والسكتشات فيها؛ مما كان 
كما  المشكالت.  وحل   ، التفك�ي مهارات   تنمية  ي 

�ز الكب�ي  الأثر  له 
ي الطابور الصباحي الذي نفعل فيه قراءة  

أفخر بتواصىلي معهم �ز
العديد  فيه  شارة، وأطرح  الإ بلغة  الملكي  والسالم  الفاتحة  سورة 
ي مناقشتها .                                   

من القضايا أمامهم، فنتشارك �ز
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تطوير ذاتك

الّذات، وأحرص عىل تطوير  لتطوير  أس�ي ضمن خطة مدروسة 
درجة  عىل  للحصول  ي 

دراسلل�رت كمال  لإ بالسعي  أكاديميا،  نفسي 
الّدكتوراه، أتابع وأشارك بكل ما هو جديد )مؤتمر الّتعليم استجابة 
الحا�ز وأمنية المستقبل (، وأفيد من وسائل الّتواصل والتصال، 
ات مع الزميالت، فأحاول  وأطور نفسي ذاتيا ومهنيا بتبادل الخ�رب
متقاطعة،  )كلمات  ي 

وطلب�رت ي 
تخدم�ز جديدة  أفكار  وضع  دوما 

ولعبة الجذب(، وأطور مهارات التّصال والّتواصل مع المحيط 
الجمعّيات،  العديد من  ي 

�ز فاعل  فأنا عضو   ، المحىلي والمجتمع 
أتابع وأشارك بكل ما هو متاح  من مؤتمرات، وورشات ، ودورات  

 .)ERSP(مثل

ت  ز حرصز للّتم�ي ي 
الثا�ز عبد هللا  الملك  مدرسة  إىل  ت  عندما حرصز

ون  ز أنهم طلبة متم�ي بواقع   ! ي صدمت! 
ي تصور ولك�ز

ي جعب�رت
و�ز

أيضا  فيهم  ينّمي  لمن  بحاجة  فهم  فقط،  العلمي  بتحصيلهم 
المدفونة  ومهاراتهم  اتهم  ذكاء  ز  وي�رب العليا،  الّتفك�ي  جوانب 

خلف جدار الّتقليد.

حسب  وتصنيفهم  مهاراتهم  بقياس  الأوىل  بالخطوة  بللدأت 
أسعى  ي 

اّللل�رت لالأهداف  عالجّية  خّطة  وضعت  ثم  قدراتهم، 
بالّلعب  التعلم  ي 

�ز الّصفية  ي 
لتحقيقها معهم، وبدأت من غرف�رت

بداع  (. فوجدت الإ ي
والّتمثيل، وحل المشكالت )الّتلوث الضوضا�أ

بهم  انتقلت  ثم   ، الللّدراسي العام  خالل  قّدموه  بما  والّتغي�ي 
ّ برزت إبداعاتهم،  كتهم بالمسابقات ح�رت لالأنشطة الالصفية وأرسرش

وحصلوا عىل مراكز متقّدمة. 

تطلعاتك

بالمثابرة  لتحقيقه  سعيت  حلم  هو  ز  الّتم�ي لقب  عىل  حصوىلي 
ي الميدان، 

والعمل الدؤوب، فهو يعكس واقعي بوصفي معلمة �ز

مشاركات المعلمين المتميزين

ا محمد حسن أبو ذياب     ز السم:  ل�ي

ي فزت عنها:  المنشية الأساسية المختلطة
المدرسة ال�رت

ي فزت عنها: الكرك
المديرية ال�رت

الفئة:  الثالثة | مركز الفوز: الأول

الشهادة العلمية: ماجست�ي مناهج وأساليب تدريس

ي التدريس: 15 سنة
ة �ز عدد سنوات الخ�ب

عدد نصا	 الحصص: 12 ساعة

الفئة الثالثة

ي 
طلب�رت يكون  أن  أحلم  لذا  المستقبل؛  فيهم  "أرى  ي 

"طلب�رت حلمي  حلمك: 
يُحتذى به  . وح�رت أحقق فيهم ذلك فأنا نموذ	  ز ز ومبدع�ي منارة علم متفوق�ي
ل  م آراءهم وأفكارهم، وأحفزهم وأبرز إبداعاتهم فأفعِّ بتعامىلي معهم ،أح�رت
قبعات   ( مثل  إبداعية  بأساليب  الحديثة،  والّتقويم  الّتدريس  اتيجيات  إس�رت
فن  ي 

�ز الّصالحة  المواطنة  فيهم  أزرع  لأن  أسعى   ) الصغ�ي والمعلم   ، التفك�ي
العدالة  قيم  يتمّثلون   ، ز منتم�ي ليكونوا  المواطنة(  وع  )م�رش الآخر  مع  العيش 
ليكونوا  العطاء  قيم  فيهم  أغرس  لأن  أسعى  ولكن(،  )حواريات  والّديمقراطية 
، من خالل ) مبادرة ل ترمها بل أوقفها(؛ لأنتج  طالبا قادرا عىل الّتعامل  ز فاعل�ي

رات الع�، وتكنولوجيا المعرفة.  ات الحياة، وتطوُّ مع متغ�ي

هذه أنا...
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الّتغي�ي  أُحدث  فاعلة  أكون  ح�رت  إليه؛  أسعى  ولما  عليه،  أنا  وما 
مكان،  أو  بزمان  يرتبط  ل  ز  فالّتم�ي  ، حوىلي هم  من  لكل  ي  يجا�رب الإ
هذا  عىل  أحافظ  لأن  دوما  فأسعى  الأسللاس،  هي  فالستمرارية 
بداع والقيام بكل ما  ، وأسعى لالبتكار والإ اّللقب بأن أطور نفسي

. ز ة الجائزة بن�رش ثقافة الّتم�ي هو مختلف، وأكون سف�ي

ي
...طلب�رت ي لنتشارك لنحيا ونح�ي

ي  أدركت... خطأ تفك�ي

الّسابقة،  ي 
مدرس�رت ي 

�ز الأنشطة  من  أي  ي 
�ز تشارك  طالبة  أكن  لم 

ت  واخت�رب التغي�ي  وجدت  المنشية،  مدرسة  إىل  انتقلت  وعندما 
أعرف  أكن  لم  القيادة.  ي 

�ز ي 
موهب�رت وبرزت  الحياة،  من  تجارب 

وع المواطنة  ي عن م�رش
تنا معلم�رت عن هذه القدرات، وعندما أخ�رب

المجتمع،  تخدم  وعات  م�رش تطبيق  ي 
�ز كطلبة  ودورنا  وأهدافه، 

شعرت  علمي،  بأسلوب  مجتمعية  مشكالت  حل  ي 
�ز وتساهم 

ثارة، وسعيت لأن أكون القدوة والمثل كمواطنة. بالحماس والإ

ي المجتمع 
ي بأن المشكالت �ز وع خطأ تفك�ي أدركت من خالل الم�رش

بوصفي  دوري  وأدركت  فقط،   والحكومة  الّدولة  مسؤولية  هي 
ي حل المشكالت بخطوات علمية منظمة ، وتعلمت أن 

مواطنة �ز
النهاية نشكل نسيجا اجتماعيا واحدا،  ي 

المسؤول مواطن، وأننا �ز
هدفنا رفعة الوطن وتقدمه- الطالبة رند العرود-.  

وع الّتأث�ي  لقد استطاعت طالبات الّصف اّلسابع من خالل الم�رش
ي منها المدرسة والمجتمع، وهي 

ز لعالج مشكلة تعا�ز ي المسؤول�ي
�ز

للطلبة  الأمن  وانعدام   ، الرئيسي الّشارع  عىل  المدرسة  وجود 
بتعرض  مفجعا  ا  خ�رب سماعهم  من  الدائم  وخوفهم   ، والأهللاىلي
ي 

اّل�رت رهف   للطالبة  حدث  ما  وهذا   ، س�ي لحادث  أبنائهم  أحد 
تعرّضت لحادث؛ مما أدى إىل دخولها للمستشفى، وأثار ذلك لدى 
ي عالج هذه المشكلة. فقامت الّطالبات بتحديد 

الطالبات الرغبة �ز
من  ز  وتب�ي المجتمع،  عىل  وزّعت  استبانة  بعمل  المشكلة  أسباب 
المرورية  الّسالمة  وط  رسرش لأبسط   الّطريق  افتقار  تحليلها  خالل 
آيل  مب�ز  وجود  إىل  إضافة  مطّبات،  وجود  وعدم  كالّشواخص، 
ي جزء كب�ي من ساحة المدرسة الأمامية، يساهم 

بّع �ز للّسقوط ي�رت
ز  للمسؤول�ي الطالبات  مقابلة  خالل  ومن  الزدحللام.  زيللادة  ي 

�ز
تفعيل  ي 

�ز بحقهن   إقناعهم  استطعن   ، الّس�ي ومدير  كالمترصف 
ز المتعلقة بالسري.   القوان�ي

ي آرائهن، 
عالم اّلذي ساند الّطالبات �ز ي الإ

وع صداه �ز ووجد الم�رش
ح�رت حصدت الّطالبات ثمار جهودهن بتنظيم الّشارع بشواخص 
ي الساّحة الأمامية 

مرورية، ووضع مطّبات، وهدم البناية الواقعة �ز

عالمي.  بعد سنة من المطالبات والمتابعات، والضغط الإ

عن  عاجزين  أمامها  نقف  الّطلبة،   بإبداعات  نقطفها  ثمار  إنها 
عجاب بما أبدعته الّطالبات وبما لديهن من  الّتعب�ي عن مشاعر الإ
أرى  أن  الأمللر  ي 

�ز ما  زها. وأروع  يرعاها وي�رب لمن  تحتاج  طاقات، 
ي يعملن بروح الفريق وبحماس لكل ما هو جديد بعطاء ل 

طالبا�رت
وعة هي خدمة المجتمع، والبحث عن أنسب  ينضب ولغاية م�رش

الّطرق والوسائل لحّل مشكلة مجتمعيّة بطرق وحلول قانونّية.

اتيجية القبعات الست تفعيل إس�رت

وع المواطنة نحو طرق أك�رش أمنا م�رش
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 ، تخصصي ي 
�ز الماجست�ي  دراسللة  فأكملت   ، ي

ذا�رت بتنمية  قمت 
تربوية  ي مواضيع 

ي دورات وورشات عمل، ومؤتمرات �ز
وشاركت �ز

بوية والثقافية  وأخرى أكاديمية، وأتابع المستجدات العلمية وال�رت
عالمية وورشات أكاديمية الملكة رانيا لتدريب  من خالل الوسائل الإ
ي أتغلب عىل الصعوبات 

، وأطمح لأكمل الدكتوراه. إن�ز ز المعلم�ي
وأطلع عىل  وأجتهد،  ي 

وق�رت فأنظم   ، عمىلي أثناء  ي 
�ز ي 

تواجه�ز ي 
ال�رت

ي الأردن وخارجه.
ز �ز قصص نجاح لمعلم�ي

ز بانضمامي لهذه الكوكبة من  سعدت بعد حصوىلي عىل لقب التم�ي
ز عىل قصة  ، بإطالع المعلم�ي ز ين، وأتطلع لن�رش ثقافة التم�ي ز المتم�ي
ز  للتم�ي العبدهللا  رانيا  الملكة  لجائزة  شح  لل�رت زهم  وتحف�ي نجاحي، 
المتاحة. أحافظ عىل لقب  عالمية  القنوات الإ بوي عن طريق  ال�رت
ي المدرسة وخارجها؛ فأحرص عىل 

ز من خالل عمىلي المستمر �ز التم�ي
ي الأعمال التطوعية والمسابقات 

كهن �ز ، وأرسرش ي
أن أكون قدوة لطالبا�رت

ي الميدان 
ز الجدد �ز ضافة لتدريب المعلم�ي المحلية والعالمية، بالإ

بداع.  لالأخذ بيدهم نحو النجاح والإ

ي
.. .  طلب�رت ي لنتشارك لنحيا ونح�ي

ام  والح�رت الود  يسودها  إنسانية  الطالبات عالقات  ي 
ببنا�رت ي 

تربط�ز
والثقة المتبادلة والمشاركة، وذلك عائد لتفهمي حاجات الطالبة، 
الجوانب  عىل  ز  ك�ي ال�رت من  أك�رش  ي  الب�رش العنرص  عىل  ي  ز وترك�ي
نتاج والتنظيم  المادية، فأعمل عىل إثارة الدوافع الفردية بهدف الإ

ي ظل بيئة صفية آمنة.
�ز

ياء،  ز الف�ي بمادة  اهتماما  تبدي  تكن  لم  الطالبات  إحدى  أذكر 
القيادية  بمهاراتها  ي 

ففاجأت�ز وع،  لتنفيذ م�رش فريق  قيادة  فكلفتها 
ي إحدى 

كتها معي �ز وحسها العاىلي بالأرقام، فقمت بتشجيعها وأرسرش
فريقها، وكم  مع  الفوز  فحَقَقت  يائية،  ز الف�ي العلمية  المسابقات 
كانت متفاجئة وسعيدة بذلك، مما شجعها عىل الهتمام بمادة 
لأنها  بها  الآن  وأنا فخورة  العلمي،  الفرع  ، فدخلت  أك�رش ياء  ز الف�ي
ي الجامعة، وستصبح معلمة، وما زالت 

ياء �ز ز تدرس تخصص الف�ي
؛ لنناقش بعضا من موادها، وهناك الكث�ي مثلها  ي

ي مدرس�رت
ي �ز

تزور�ز
 . ي حصصي

ي اتجهن لمهنة التعليم بعد أن أحببنها �ز
من طالبا�رت

يمان بقدرتهن عىل  ي زرعت فيهن الإ
ي أن�ز

أهم ما حققت مع طالبا�رت
وحفزتهن  والجتهاد،  بالجّد  الصعوبات  ومواجهة  الحواجز  إزالة 

مشاركات المعلمين المتميزين

السم:  منلال جلواد يح�ي عبد الهلادي   

ي فزت عنها:  ضاحية الرشيد الثانوية للبنات
المدرسة ال�رت

ي فزت عنها: لواء الجامعة
المديرية ال�رت

الفئة:  الثالثة | مركز الفوز: الأول

ياء ز الشهادة العلمية: ماجست�ي الف�ي

ي التدريس: 10 سنوات
ة �ز عدد سنوات الخ�ب

عدد نصا	 الحصص: 20حصة

الفئة الثالثة

متسلٍح  لذاته،  ومقدٍر  ومنتٍج  للمعرفة  ومطبٍق  وباحٍث  واٍع  مفكٍر  بجيٍل  أحلم 
ي حّب العلم، 

ي طالبا�رت
بعشقه لالأردن وإيمانه بربه، ولأحقق هذا الحلم أغرس �ز

وقيمهن  ي 
الثقا�ز تراثهن  ام  واح�رت المسؤولية،  لتحمل  لتأهيلهن  معهن  وأعمل 

بداع لديهن، كما أسعى  ، وحفز روح الإ ي
نسانية والدينية، وتنمية الحس البي�أ الإ

اكة حقيقية مع المجتمع المحىلي وأولياء الأمور. لتحقيق �رش

هذه أنا...
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علمية  معارض  إقامة  خالل  من  للوطن  خدمة  العلم  لتسخ�ي 
منها،  لالستفادة  المجتمع  عىل  إنجازاتهن  وعرض  المدرسة،  ي 

�ز
ي بعض قراراتهن، 

ي �ز
بداء رأيهن، واستشار�رت وأُشِعرُهن دائًما بالأمان لإ

ز الطالبة ووالدتها لحل  ي بعض الحالت ب�ي
وأكون صلة الوصل �ز

مشكلتها.

، وتنمية مهارات التفك�ي لديهن،  ي
ز تفك�ي طالبا�رت أقوم دائما بتحف�ي

اللغوي  الذكاء  أنمي  حيث  المتعددة  للذكاءات  حصًصا  فأطبِّق 
وأنفذ  والطبيعي،  والجتماعي  والموسيقي  ي 

الريا�ز والمنطقي 
حلول  إيجاد  مثل  المشكالت  وحلِّ  الستقصاء  بأسلوب  حصًصا 

لمشكلة هدر الطاقة.

وع "معالج  ي مثل م�رش
وعات ناجحة أنجزتها مع طالبا�رت أفخر بم�رش

بحركة  الخلوي  الهاتف  "شاحن  وع  وم�رش الشمسية"  بالطاقة  الماء 
وبالعصف  الطالبات  أمام  المشكلة  بطرح  أقوم  حيث  الجسم"، 
حة لنناقشها، ونختار أفضلها، وتقرر الِفرق  ي نجد حلولً مق�رت

الذه�ز
وتعرض  تطوره  وبالتجربة  للتنفيذ،  استخدامها  الممكن  المواد 
لوحة  ي 

طالبا�رت مع  نفذت  وقد  التكنولوجيا.  باستخدام  نتائجها 
باللعب  للتعلم  المدرسة،  ساحة  ي 

�ز والحية  السلم  للعبة  أرضية 
أفخر  كما  احة.  الس�رت وقت  عنهن  فيه  ولل�رت الرياضيات،  مادة  ي 

�ز
نت"  ن�رت بدورة قدمتها لالأمهات بعنوان "رخصة الستخدام الآمن لالإ
الأردنية؛  التعليم  مبادرة  من  ومندوبة  الطالبات  بها  ي 

ساعدت�ز
ي اهتمامات بناتهن والتقريب بينهن.

اك الأمهات �ز رسرش لإ

اهتماما  تبدي  تكن  لم  الطالبات  إحدى  "أذكر 
لتنفيذ  فريق  قيادة  فكلفتها  ياء،  ز الف�ي بمادة 
وحسها  القيادية  بمهاراتها  ي 

ففاجأت�ز وع،  م�رش
كتها  وأ�رش بتشجيعها  فقمت  بالأرقام،  العالي 
يائية،  ز الف�ي العلمية  المسابقات  إحدى  ي 

�ز معي 
فحَقَقت الفوز مع فريقها، وكم كانت متفاجئة 
الهتمام  عىل  شجعها  مما  بذلك،  وسعيدة 

" ياء أك�رش ز بمادة الف�ي
 

ي خدمة الوطن" مشاريع الطالبات لتوليد الكهرباء
معرض " العلم �ز

ي
ي بها طالبا�رت

ة" ساعدت�ز إحدى المشاريع التطوعية "حقيبة الطالبة الفق�ي
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ي المدرسة 
ي �ز ز طال�رب ي ب�ي

و�ز لك�رت اجتهدت لن�رش مفهوم التعليم الإ
والستفادة  ماراتية  والإ اليابانية  المدارس  تجارب  عىل  بالطالع 
اضية، وبحضور العديد من الدورات  منها، وجامعة القدس الف�رت
والورشات والندوات والمؤتمرات، ونقل أثرها إىل الغرفة الصفية 
حها باستخدام برنامج  NetOP من  بتصميم دروس محوسبة، ورسرش
، والأشكال التوضيحية، وجعل المتحانات  ي

و�ز لك�رت خالل القلم الإ
ة ومحّفزة  ونية، مما جعل البيئة الصفية مث�ي وأدوات التقويم إلك�رت

ي عند الطلبة. ، فكان لذلك أثر إيجا�رب

أن   ، ز المتم�ي للمعلم  رانيا  الملكة  الحصول عىل جائزة  بعد  ي 
أمني�رت

إكمال  إىل  ضافة  بالإ القادمة،  السنوات  ي 
�ز اللقب  أحافظ عىل هذا 

المناهج  ،وتطوير  ونيا  إلك�رت التعليم  وجعل  العليا،  الدراسات 
بدمجها مع تكنولوجيا المعلومات والتصال، والعتماد عىل النوع 
وليس الكم، والرتقاء بمستوى المدرسة بتوف�ي بيئة آمنة للطلبة، 
ي المجتمع، وتوعية الطلبة بأهم القضايا 

ات ايجابية �ز وإحداث تغ�ي
المحلية والعالمية، وتنمية فكرهم، والحّد من ثقافة العيب بتوعية 
ضافة إىل الحدِّ من العنف  ي المجتمع، بالإ

الطالب بأهمية دورهم �ز
والرأي  الرأي  ام  واح�رت الحوار  لغة  عىل  تدريبهم  خالل  من  وذلك 

كل  من  أردننا  هللا  يحفظ  بأن  والدعاء  التعصب،  وعدم  الآخللر، 
مكروه.

والنصاب   ، ي
مدرس�رت ي 

�ز المتوافرة  التكنولوجيا  وسائل  قلة  إن 
المحلية  بالقضايا  الطلبة  وعي  من  ي 

المتد�ز والمستوى  المرتفع، 
هي  الطلبة  ز  ب�ي والتواصل  التصال  مهارات  وضعف  والعالمية، 
مع  تعاملت  حيث   ، ي

واجهت�ز ي 
ال�رت والصعوبات  التحديات  أهم  

ي 
ونية تساعد �ز تلك التحديات من خالل توف�ي برامج وسائل إلك�رت

ح الدروس، ومن جهة أخرى قمت باستضافة ذوي  الختصاص  رسرش
ي مجال البيئة والأرسة ومهارات التصال والتواصل؛ مما 

ة �ز والخ�رب
ي اتجاهات الطلبة وسلوكاتهم. 

ات إيجابية �ز أدى إىل إحداث تغ�ي

... مجتمعي ي لنتشارك لنحيا ونح�ي

مجتمع  لخلق  الأساسية  اللبنة  وهي  المجتمع،  قلب  المدرسة 
محىلي فّعال. ولتوف�ي بيئٍة آمنة ومحّفزة للطلبة وزيادة الوعي لدى 
ي القضايا الوطنية، وتعزيز انتمائهم للوطن وإعدادهم 

الطلبة �ز
ز  كان ل بد من وجود قنوات اتصال  ز صالح�ي بوصفهم مواطن�ي

مشاركات المعلمين المتميزين

السم:  جابر أحمد جابر جابر   
ز ي فزت عنها:  الهاشمية الثانوية الشاملة للبن�ي

المدرسة ال�رت

ي فزت عنها: الزرقاء الثانية
المديرية ال�رت

ي
الفئة:  الثالثة | مركز الفوز: الثا�ز

الشهادة العلمية: بكالوريوس علم حاسوب

ي التدريس: 7 سنوات
ة �ز عدد سنوات الخ�ب

عدد نصا	 الحصص: 23 حصة

هذا أنا...

الفئة الثالثة

ي أصبحت معلما، محباً 
ي كل ليلة، تحقق هذا الحلم بأن�ز

 كان حلًما رائعا يراود�ز
ي الأعزاء، أفتخر  ز ولطال�ب ي المعلم�ي

" ولزمال�أ ي
ي الثا�ز

ي "بي�رت
لمهنة التعليم ولمدرس�رت

والمبنية  المدرسة،  ي مع طال	 
تربط�ز ي 

ال�رت بالعالقة  ز  وأع�رت  ، ي
زمال�أ مع  ي 

بعالق�رت
ي قريب 

ام والمودة والمحبة، أتعامل معهم كأصدقاء أشعرهم بأن�ز عىل الح�رت
منهم ،أشاطرهم أفراحهم وأتراحهم ،نتحاور بكل شفافية وصدق.
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وتواصل مع مؤسسات المجتمع المختلفة.

كت  أرسرش فقد  صدورنا،  عىل  وساٌم  المحىلي  المجتمع  خدمة  ولأن 
ذوي  لدمج  المفتوح  اليوم  منها  ومبادرات،  أنشطة  ي 

�ز ي 
طلب�رت

من خالل  وذلك  المجتمع،  مع  السن  وكبار  الخاصة  الحتياجات 
مثلك"  بعنوان"مثىلي  ي  طللال�رب تمثيل  من  هادفة  م�حية  عرض 
جمعية  مع  بالتعاون  الحرجّية  الأشجار  زراعللة  إىل  بالإضافة 
فطارات الملكية لالأيتام بالتعاون  المحافظة عىل البيئة، عدا عن الإ

مع هيئة شباب كلنا الأردن. 

ي عملية نمو الطلبة وتطّورهم، سعيت 
وح�رت يكون للمجتمع دوٌر �ز

تعقدها  ي 
ال�رت والورشات  التعليمية  الدورات  ي 

�ز الطلبة  اك  رسرش لإ
ية،  ز هيئة شباب كلنا الأردن  ومنها: دورات حاسوب ، ولغة انجل�ي
ومنظمة نيكود اليابانية ومنها:صيانة الحاسوب، وتصميم الصور، 

والتصوير.

ولتطوير العملية التعّلمّية التعليمية والأنشطة المدرسية، سعيت 
مكتبة  إثراء  من خالل  وذلك   ، المحىلي المجتمع  طاقات  لستثمار 
العامر،  الملكي  الديوان  من  القّيمة  الكتب  من  بالعديد  المدرسة 
بصيانتها  الصفية  الغرف  وتهيئة  شومان،  الحميد  عبد  ومؤسسة 
اك الطلبة  بالتعاون مع هيئة شباب كلنا الأردن، بالإضافة إىل إرسرش
مكتبة  وزيارة  مرص،  ي 

�ز للروبوت  المفتوحة  العربية  البطولة  ي 
�ز

سكندريّة، وقرص الملك  سكندرية، والقبة السماوية، ومنارة الإ الإ
فاروق ، وذلك من خالل الحصول عىل دعم ماىلي قدره ستة آلف 

دينار. 

ي قمت بها لخدمة المجتمع، وأدت إىل إحداث 
ومن المبادرات ال�رت

حاسوب  دورات  تنظيم   ، المحىلي المجتمع  ي 
�ز إيجابية  ات  تغ�ي

و  الأردن،  نهر  مؤسسة  مع  بالتعاون  البيوت،  ربات  استهدفت 
حملة إعادة تدوير النفايات بالتعاون مع منظمة جايكا اليابانية. 

ي التطوعية مع العديد من مؤسسات المجتمع 
من خالل مشاركا�رت

 ، ، اكتشفت أهمية التصال والتواصل مع المجتمع المحىلي المحىلي
وسهولة التعرف إىل أفراد المجتمع بالحوار والمناقشة، والحصول 
عىل  انعكس  مما  وي�؛  بسهولة  والمعنوي  المادي  الدعم  عىل 

خدمة العملية التعّلمية التعليمية.

اف – دولة مرص الشقيقة الفوز بجائزة الح�رت

دمج ذوي الحتياجات الخاصة وكبار السن ضمن نشاطات منوعة
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الفريق،  بروح  العمل  جانب  فإىل  فراغ،  من  الفوز  هذا  يأت  لم 
وتضافر الجهود، كانت هنالك إنجازات ومنها:

تكنولوجيا  ي 
�ز العاىلي  الدبلوم  لدراسة  منحة  جائزة  عىل  حصلت 

اتجاهات  "نحو  برنامج  ي 
�ز ي  ز تم�ي بعد  والمعلومات  التصالت 

كة كادر لتطوير التعليم ومبادرة  مدرسية جديدة" بالتعاون مع رسرش
ي 

�ز السبع  القبعات  حول  عمل  ورشة  وقدمت  الأردنية.  التعليم 
جامعة  ي 

�ز عمل  وورشة  عمان،  قصبة  مديرية  ي 
�ز مدارس  خمس 

ي 
تجرب�رت قدمت  حيث  تربوي،  ملتقى  ي 

�ز المشاركة  ضمن  الإرساء 
ت  وحرصز التعليم،  ي 

�ز والمناظرة  والدراما  السبع  القبعات  مع 
وزارة  مع  بالتعاون  ية  ز نجل�ي الإ اللغة  تدريس  أساليب  ي 

�ز دورة 
ي 

بية والتعليم والسفارة الأمريكية، وقدمت فيها ورشة عمل �ز ال�رت
كية. وقمت أيًضا بعمل أبحاث إجرائية مثل:  جامعة ديالور الأم�ي
ي 

ية، واستخدام القاموس �ز ز تطوير مهارة المحادثة باللغة النجل�ي
ي قمت بتأليف كتاب 

ي الصفية مع طالبا�رت التدريس. و لن�رش تجار�رب
ونية.  ه عنوانه ences	Classroom Exper وكتب ناطقة الك�رت ون�رش

ي
. .. مدرس�رت ي لنتشارك لنحيا ونح�ي

حقيقة  ية  ز نجل�ي الإ باللغة  ي 
طالبا�رت مهارات  ز  بتحس�ي حلمي  أصبح 

محلية  مسابقات  ي 
�ز المشاركة  عىل  الطالبات  شجعت  عندما 

وعالمية، حيث حصلت الطالبات عىل مراكز عىل مستوى المديرية 
ية(  ز نجل�ي ي كتابة القصة والمقالة والشعر، ونظمت )يوم اللغة الإ

�ز
إعداد  تلفزيونية من  برامج  ، تضمن خمسة  ز عىل مدار ست سن�ي
م�حيات  إعللداد  وكذلك  وإخراجهن،  وتقديمهن  الطالبات 
ومناظرات وقصائد من تأليف الطالبات ضمن أنشطة نادي اللغة 
انتهاء  بعد  الطالبات  من  مجموعة  عىل  فت  أرسرش كما  ية،  ز نجل�ي الإ
 youth أمريكية التصال مع مدرسة  وع  ي م�رش

�ز الرسمي   الدوام 
تم  الأردن،  حول  ة  قص�ي أفالًما  الطالبات  أنتجت  حيث   ،talk
أسلوب  الطالبات  واستخدمت   ،skype موقع  خالل  من  عرضها 
ي أمريكا حول العديد من القضايا العالمية 

الحوار مع الطالبات �ز
ز والعنف و المرور.  مثل مشكالت التدخ�ي

بمسابقة  المدرسة  فللازت  فقد  المدرسة،  ي 
�ز إنجازي  عن  أما 

كة مايكروسوفت بعد أن  بداعية العالمية التابعة ل�رش المدارس الإ
قص�ي  فيلم  وعمل  المدرسة،  وعات  م�رش وترجمة  بوصف  قمت 
بالتعاون   M	crosoft موقع  ي 

�ز ية  ز نجل�ي الإ باللغة  المدرسة  عن 
مبسط،  عمل م�ح  ي 

�ز بادرت  كما  الأردنية،  التعليم  مبادرة  مع 
من  فريق  مع  بالتعاون  المدرسة  مدخل  ي 

�ز جدارية  لوحات  و 
المعلمات والطالبات وخريجات المدرسة من تخصصات الفنون 
ي المدرسة مع معلمة 

والهندسة. وساهمت بإنشاء عيادة صحية �ز

مشاركات المعلمين المتميزين

السم:  زينة محمد عبد العبدالالت   

ة رحمة بنت الحسن الأساسية للبناتن ي فزت عنها:  الأم�ي
المدرسة ال�رت

ي فزت عنها: قصبة عمان
المديرية ال�رت

الفئة:  الثالثة | مركز الفوز: الثالث

ي 
�ز عال  دبلوم   – ية  ز إنجل�ي لغة  مجال  معلم  بكالوريوس  العلمية:  الشهادة 

تكنولوجيا المعلومات والتصالت

ي التدريس: 11 سنوات
ة �ز عدد سنوات الخ�ب

عدد نصا	 الحصص: 20 حصة

الفئة الثالثة

 ، ز المتم�ي للمعلم  رانيا  الملكة  بجائزة  الفوز  تحقق  أن  ز  العالم�ي الحمد هلل ر	 
دارة وأولياء  ، إضافة إل تعاون المعلمات والإ ي

ي إنجازه طالبا�رت
والذي ساهمت �ز

بية  ال�رت وزارة  برامج  من  الستفادة  فرص  واغتنام   ، المحىلي والمجتمع  الأمور 
والتعليم، ومبادرة التعليم الأردنية.

هذه أنا...

40  العدد 1 سنة  2015



بية الفنية بالتعاون مع مبادرة التعليم الأردنية، وجمعية إدارة  ال�رت
المشاريع، حيث تم فيها فحص أسنان الطالبات من قبل طبيب 
ز  أسنان، وفحص رسطان الثدي لالأهاىلي بالتعاون مع مركز الحس�ي

لل�طان.

إفطار  بتنظيم  قمت  فقد   ، المحىلي المجتمع  مع  ي 
إنجازا�رت أما 

وأولياء  والمعلمات  الطالبات  مع   بالتعاون  المدرسة  ي 
�ز لالأيتام 

مستحقيها،  عىل  عات  الت�رب وتوزيع  ع  ت�رب حمالت  وتنظيم  الأمور، 
قدمت  وقد  الدماغي.  الشلل  ومدارس   ، ز المسن�ي دار  إىل  وزيارة 
ية المحوسبة،  ز نجل�ي ورشة عمل لأولياء الأمور عن مناهج اللغة الإ
الأولية،  سعافات  والإ الحاسوب،  مهارات  دورة  ي 

�ز كتهم  وأرسرش
 . ي

الأرد�ز المروري  المعهد  مع  بالتعاون  السري  بقواعد  وتوعيتهم 
ي 

�ز السري  لتنظيم  الطالبات؛  المرور من  إرشاد  فريق  مًعا  وأسسنا 
المخدرات  المدرسة، كما تم دعوتهم لحضور م�حية عن  حي 
بالتعاون مع مديرية الأمن العام. ولتعزيز النتماء للوطن والبيئة 
وتنظيف حي  للشباب،  ز  الحس�ي مدينة  بتنظيف  الطالبات  بادرت 

المدرسة ومرافقها. 

باللغة  ي 
طالبا�رت مهارات  ز  بتحس�ي حلمي  "أصبح 

الطالبات  شجعت  عندما  حقيقة  ية  ز نجل�ي الإ
وعالمية،  محلية  مسابقات  ي 

�ز المشاركة  عىل 
حيث حصلت الطالبات عىل مراكز عىل مستوى 

ي كتابة القصة والمقالة والشعر"
المديرية �ز

مور
ية بحضور أولياء الأ ز نجل�ي يوم اللغة الإ

اتيجيات القبعات الست استخدام إس�رت
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ي مهنّياً اتبعت مجموعة من الإجراءات؛ حيث 
 ومن أجل تطوير ذا�رت

أضع لنفسي خطة مستقبلية تشتمل بنودها عىل عدد من الأهداف 
العلمية  المستجدات  عىل  باطالعي  تحقيقها  إىل  أسعى  ي 

وال�رت
والندوات  والمؤتمرات  الدورات  حضور  عىل  وأواظب  بوية،  وال�رت
نجاح  قصص  عىل  الطالع  عىل  وأحرص  بوية،  وال�رت العلمية 
ي 

ممارسا�رت ي 
�ز ي 

لذا�رت تطويري  أثَّر  ظهر  وقد  ين،  ز المتم�ي ز  بوي�ي ال�رت
والمتضمنة  المنشورة  ي 

مقال�رت ز  مضام�ي ي 
و�ز المتعددة،  التعليمية 

ز  المعلم�ي تفيد  ي 
ال�رت والتعليمية  بوية  ال�رت القضايا  من  لمجموعة 

 . ز والطلبة، وأفراد المجتمع المحىلي بوي�ي وال�رت

التحديات  من  مجموعة  ي 
واجهت�ز مهنّياً  ي 

لذا�رت تطويري  أثناء  ي 
و�ز

ي والتكلفة المادية، ومحدودية الحوافز 
والصعوبات، كالجهد الإضا�ز

هذه  جميع  تخطيت  فقد  ذلك  ومع  المهنية،  للتنمية  الممنوحة 
ي التعّلم والتعرف إىل ما هو جديد 

ي �ز
التحديات بطموحي ورغب�رت

الحديثة  التدريس  اتيجيات  إس�رت مجال  ي 
و�ز  ، تخصصي مجال  ي 

�ز
دارة الصفية الناجحة.  والإ

بعد  تحقيقها  إىل  أسعى  ي 
ال�رت المستقبلية  ي 

تطلعا�رت أهم  من  إنَّ 
ي عىل ذلك اللقب دون تكاسل، 

ز محافظ�رت حصوىلي عىل لقب التمي�ي

 ، ز المتم�ي المعلم  ومسؤوليات  أعباء  من  يزيد  لقٌب  بأنَّه  وأرى 
ًا إىل بقية الزمالء. ز ي بوصفي معلًما متم�ي

�رت وأحرص عىل نقل خ�رب

ي
.. . مدرس�رت ي لنشارك لنحيا ونح�ي

ي أن أعمل عىل توف�ي بيئة مدرسية آمنة للتعّلم؛  أرى بأنَّ من واج�رب
لتكون بيئة جاذبة للطلبة، فليست الحجرة الصفية المكان الوحيد 
تعليمية  بيئات  توف�ي  إىل  أسعى  ي 

فللإ�ز لذا  والتعليم؛  للتعّلم 
اتيجيات التدريس الفاعلة.  متعددة، وأوّظف فيها العديد من إس�رت

من  الصفية  غ�ي  الأنشطة  من  مجموعة  تنفيذ  ي 
�ز ي 

زمال�أ أشارك 
ي عىل مجموعة من اللجان المدرسية مثل: لجنة تطوير 

ا�ز خالل إرسرش
، ولجنة  ي المدرسة واللجنة الثقافية، ونادي الثقافة والحوار الطال�رب

ها. ي وغ�ي
النهوض الوط�ز

احات  ي أقّدم مجموعة من الق�رت
ي تطوير مدرس�رت

سهام �ز ومن أجل الإ
ي بالبيئة التعليمية، مثل: مبادرة  

ي تساعد عىل الر�رت
والمبادرات ال�رت

ك "، وهي حملة تطوعية من الطلبة  "ما ل تحتاجه قد يحتاجه غ�ي
مواد  جلب  عىل  عملت  وقد   ، ز المحتاج�ي زمالئهم  إىل  ز  ع�ي المت�رب

مشاركات المعلمين المتميزين

السم:  عىلي راجي عبد الرضاونه   
ز ي فزت عنها:  زيد بن حارثة الثانوية الشاملة للبن�ي

المدرسة ال�رت

ي فزت عنها: لواء قصبة مأدبا
المديرية ال�رت

الفئة:  الثالثة | مركز الفوز: الثالث

الشهادة العلمية: ماجست�ي مناهج وطرق تدريس لغة عربية

ي التدريس: 27 سنوات
ة �ز عدد سنوات الخ�ب

عدد نصا	 الحصص: 14 حصة

هذا أنا...

الفئة الثالثة

جراءات  بوي، وأقوم بمجموعة من الإ ي الميدان ال�رت
أتطّلع بأن أكون عن�اً مؤثراً �ز

ي لالرتقاء بمستوى البيئة 
ي أتعاون مع مديري وزمال�أ

لتحقيق تطلعي ؛ حيث إن�ز
ي ليكونوا أفراداً قادرين عىل إنتا	 

المدرسية، وأطمح إل النهوض بمستوى طلب�رت
ي حياتهم العملية.

ز للمعلومة �ز المعرفة، وموظف�ي
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تكريمي من مديرية تربية / مأدبا  للفوز بإحدى المسابقات المدرسية

لدهان سور المدرسة من جهة مانحة، ونّفذ العمل مجموعة من 
طلبة المدرسة. 

إىل جهات حكومية  ي  بذها�رب ي 
مدرس�رت مكتبة  لدعم  بالعمل  بادرت 

ي جلبتها ما يقارب من 
وخاصة عدة، وقد بلغت قيمة الكتب ال�رت

قيمة  دينار   200 مبلغ  مانحة  جهة  من  جلبت  كما  دينار،   1300
ز قمت بإعدادهما لطلبة المدرسة.  ز ثقافيت�ي جوائز لمسابقت�ي

ي 
ي كان لها الأثر البارز �ز

ي مجموعة من النتائج ال�رت
ي مدرس�رت

حققت �ز
بمجالت  المتعلقة  الإجراءات  تنفيذ  منها:  أذكر   ، ي

تطوير مدرس�رت
مجال  وهو  مجالتها،  لإحدى  منسٌق  ي 

إن�ز حيث  المدرسة؛  خطة 
ي إعداد وتقديم 

ي �ز
التعليم والتعّلم، وأسللللهمت كذلك مع طلب�رت

ي العديد من اللقاءات 
مجموعة من أوراق العمل باسم المدرسة �ز

ات  بوية، وعملت عىل تنفيذ مجموعة من المحا�ز والمؤتمرات ال�رت
ي 

�ز الأوىل  بالمراكز  ي 
طلب�رت وفاز  بوية،  ال�رت والحتفالت  والدورات 

قليم  بداعية عىل مستوى المديرية والإ مجموعة من المسابقات الإ
والمملكة. 

بيئة  توف�ي  عىل  أعمل  أن  ي  واج�ب من  بأنَّ  "أرى 
جاذبة  بيئة  لتكون  للتعّلم؛  آمنة  مدرسية 
للطلبة، فليست الحجرة الصفية المكان الوحيد 
توف�ي  إل  أسعى  ي 

فإ�ز لذا  والتعليم؛  للتعّلم 
العديد  فيها  وأوظّف  متعددة،  تعليمية  بيئات 

اتيجيات التدريس الفاعلة." من إس�رت

ق ي نشيدا لمؤتمر الوزارة : نعمل لغد م�رش
تقديم طلب�رت
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مشاركات المعلمين المتميزين

السم:   أمل إبراهيم عودة العودات   

ي فزت عنها:  الملكة رانيا العبدهللا
المدرسة ال�رت

ي فزت عنها: قصبة عّمان
المديرية ال�رت

الفئة:  الرابعة | مركز الفوز: الأول

الشهادة العلمية: ماجست�ي علم حاسوب

ي التدريس: 9 سنوات
ة �ز عدد سنوات الخ�ب

عدد نصا	 الحصص: 14 ساعة

هذه أنا...

الفئة الرابعة

ي كل عام يزداد تعلقي بهذه 
مارست مهنة التعليم منذ أك�رش من سبعة أعوام، و�ز

، ل أستطيع الستغناء عنه، وكل ذلك زاد  ي
المهنة إل أن أصبحت جزءاً من حيا�رت

ي التعليم،  ف�ت أسعى 
ي وحلمي �ز

ي لتطوير وبلورة رؤي�رت
ي ودفع�ز

من مسؤولي�رت
ٍ ومبدٍع، منتٍم لوطنه وقادته وأمته، وقادٍر عىل التعامل 

ز وأعمل لبناء جيٍل متم�ي
ي المجتمع، يتحىل بالأخالق الحميدة.

مع أدوات التكنولوجيا، ومنتٍج ومتفاعٍل �ز

كأعداد  التحديات،  بعض  الميدان  ي 
�ز معلم  كأي  ي 

تواجه�ز ولكن 
ها.  وغ�ي الطلبة،  بيئة  واختالف  الموارد،  وقّلة  الصف،  ي 

�ز الطلبة 
الحديثة  التدريس  اتيجيات  إس�رت استخدام  عىل  حرصت  لقد 
الأمور،  بأولياء  المناسبة، والستعانة  التقويم  وأدوات  والمتنوعة 
والجمعيات  عمان،  "أمانة  مثل:   ، المحىلي المجتمع  ومؤسسات 
، والحدائق، والجامعات،  ز البيئية، ومتحف الأطفال، ودار المسن�ي
ي ذلك 

ها. وكلما استطعت أن أتخطى هذه التحديات ساعد�ز وغ�ي
ي إيجاد موارد بديلة 

ي كذلك �ز
، وساعد�ز ز التم�ي ي استكمال مشوار 

�ز
أن  خاللها  من  أستطيع  ي 

ال�رت التعليمية  وللعملية  ي 
لطلب�رت وداعمة 

ي مع المجتمع، وأزيد من انتمائهّن للوطن، وأكسبهّن 
أدمج طالبا�رت

ي بشكل أسهل.
ات عملية، كي أستطيع بعد ذلك تحقيق أهدا�ز خ�رب

ف  ز رسرش إنَّ حصوىلي عىل جائزة الملكة رانيا العبدهللا للمعلم المتم�ي
ز  التم�ي درب  ي 

�ز الستمرار   ّ عىلي ويجب  ة،  كب�ي ومسؤولية  به،  ز  أع�رت
خالل  من  مهنياً  نفسي  لتطوير  دائما  أسعى  وأن  عليه،  والحفاظ 
ات ودورات ومؤتمرات تربوية،  حضوري ورشات تدريبية ومحا�ز
الجتماعي  التواصل  مواقع  ع�رب  والتفاعل  علمًيا،  نفسي  وتطوير 
ي الطالع عىل كل ما هو جديد؛ 

ي �ز
؛ لمساعد�رت ز المختلفة مع تربوي�ي

. ز
ّ ي الأفضل دائماً، ولأسعى للحفاظ عىل التم�ي

لأقدم لطلب�رت

ي
. .. طلب�رت ي لنتشارك لنحيا ونح�ي

إنَّ دور المعلم ميٌ� ومرشٌد وقائٌد وموجٌه، إذ إنَّ الطالب أصبح  
اتيجيات التعليم  ز بإس�رت محور العملية التعليمية، ومن هنا أستع�ي
مع  والتواصل  والستكشاف  بالبحث  الطالبات  فتقوم  الحديثة، 
ي أسعى لك� 

ي داخلها، فإن�ز
المجتمع خارج الغرفة الصفية، أما �ز

ز والبعد عن التدريس التقليدي، فالطالبات يمثلن الأدوار،  الروت�ي
ن الدروس والألعاب المختلفة، ويقمن بن�رش أعمالهن عىل  ويحرصز
ز  نت. وأحرص عىل الدوام بأن أكون القدوة، فأطبق العدل ب�ي ن�رت الإ
ام، وأتعاون مع جميع الأطراف  ، وأتعامل معهنَّ بكل اح�رت ي

طالبا�رت
عطاء فرص النجاح للطالبات بشكل  داخل المدرسة، كما أسعى لإ

مستمر للحصول عىل أفضل النتائج.

، وأتعامل معهن بمرونة، وأراعي ظروفهّن الطارئة من  ي
أحب طالبا�رت

نت  ن�رت ي من خالل الإ
ها، وأتواصل دائماً مع طلب�رت وفاة ومرض وغ�ي

إحدى  مع  ي 
قص�رت أنس  ولن  المدونات،  أو  التواصل  مواقع  ع�رب 

بدعمها  فقمنا  المصادر،  غرفة  طالبات  من  كانت  حيث  ي 
طالبا�رت

بالتعاون مع ذويها إىل أن تخطت امتحان التوجيهي بنجاح، فكانت 
النتيجُة فرحة وتحديًا لنا جميعاً.
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ي التدريس 
ي التعّلم من خالل المشاريع قوة ومرونة �ز

 لقد أكسب�ز
ي قمنا بها، ففي 

ي المشاريع ال�رت
والتقييم، وىلي الفخر بما تم إنجازه �ز

وع "نتعلم لنساعد" ذهبت مع الطالبات إىل مركٍز لصعوبات  م�رش
ي 

طالبا�رت تعرفت  الأمور، حيث  أولياء  إحدى  مع  بالتعاون  التعلم 
فأدخلنا   ، ز والتم�ي العيش  حقها  من  المجتمع  ي 

�ز مهمة  فئة  عىل 
تعليمية،  امج  ب�رب المركز  وزودنا  المركز،  إىل  بالحاسوب  التعلم 
تتناسب مع قدرات هذه  ي 

ال�رت الأرقام  الطالبات "لعبة  وصممت 
ي نفسية 

وع أثٌر واضٌح �ز الفئة، وقدموها هدية للمركز، وكان للم�رش
الطالبات وأدائهن.

وع آخر تعاونت مع معلمة اللغة العربية، وقمنا بعمل  ي م�رش
 و�ز

ي الحياة، 
ا للحياة "، والذي يتحدث عن حق الطفل �ز وع "ُمدَّ كفًّ م�رش

بالتعاون مع مؤلف ومخرج م�حي،  الطالبات م�حية  فأعّدت 
تمَّ   ، ز وثائقي�ي ز  فيلم�ي أيضا  الطالبات  وأعدت  الأطفال.  ومتحف 
ي 

هما عىل اليوتيوب. لقد كان لهذه المشاريع الفضل الكب�ي �ز ن�رش
القيادة  المجتمع وإكسابها مهارات حياتية مثل  الطالبة مع  دمج 
لتنميته  دائماً  أسعى  ما  وهذا  المشكالت،  وحل  الناقد  والتفك�ي 
الذي حظيت  الحقيقي  التعاون  إىل  شارة  الإ ، ويجب  ي

عند طالبا�رت
ي تحقيق 

ي وإدارتها ومعلماتها، والذي أسهم �ز
به من قبل مدرس�رت

نجازات والنجاح الذي حصلت عليه. الإ

، وأتعامل معهن بمرونة، وأراعي  ي
"أحب طالبا�رت

ها،  وغ�ي ومرض  وفاة  من  الطارئة  ظروفهّن 
نت ع�ب  ن�رت ي من خالل الإ

وأتواصل دائماً مع طلب�رت
ي 

مواقع التواصل أو المدونات، ولن أنس قص�رت
ي حيث كانت من طالبات غرفة 

مع إحدى طالبا�رت
المصادر، فقمنا بدعمها بالتعاون مع ذويها إل 
فكانت  بنجاح،  التوجيهي  امتحان  تخطت  أن 

النتيجُة فرحة وتحديًا لنا جميعاً."

دعم طلبة غرف المصادر

تدريب الطالبات عىل 

وع "ُمدَّ  م�حية م�رش

ا للحياة " كفًّ
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الأردن  مستوى  عىل  بداعي  الإ التعليم  مسابقة  ي 
�ز شاركت  كذلك 

وع  الم�رش ي 
�ز تونس  ي 

�ز الأول  بالمركز  فوزي   جاء  ثم  بها،  وفزت 
الجماعي )تقبل الآخر(، وبعدها فزت بالمركز الأول عىل مستوى 
وعي الفردي  ف تمثيل الأردن بم�رش ي كيبتاون. إضافة ل�رش

العالم �ز
بالفوز  أعماىلي  تتويج  وما  وكيبتاون.  تونس  ي 

�ز الحياة(  رسُّ  )الماء 
التفوق،  عىل  بقدرتهن  ي 

لطالبا�رت رسالة  إل  رانيا  الملكة  بجائزة 
ي أي مجال يعملن فيه.

ي المستقبل إىل مراكز عالمية �ز
والوصول �ز

 لقد تزينت أعمال الطالبات بالهّمة العالية والسعي الدائم، فكان 
ز الآخرين  زهن دافعاً ىلي لمتابعة السعي نحو التطوير، وتحف�ي تم�ي
 ، الماجست�ي دراسة  ي 

�ز ي 
تطلعا�رت لتحقيق  والسعي   ، ز التم�ي عىل 

ي درب 
ي مجالت التعليم. لقد رست �ز

والقيام بدراسات إثرائية �ز
ز عىل الرغم من العوائق والتحديات، كالمسؤوليات الأرسية 

ّ التم�ي
ي تنظيم الوقت والستفادة من كل 

ي تك�رب كل سنة، وتستدعي م�ز
ال�رت

ي تحتاجها مشاريعي 
مكانات ال�رت دقيقة فيه عىل الرغم من ضعف الإ

، وتكريس  ي تتطلب الستعانة بالمجتمع المحىلي
، وال�رت ي

مع طالبا�رت
ية حوىلي لتعويض كل نقص.  الموارد الب�رش

إنَّ جائزة الملكة رانيا العبدهللا بالنسبة ىلي جوهرة يجب أن أصونها 
. ي

، وعدم التفريط بها بالغرور والتوا�ز ي
بمزيد من العمل والتفا�ز

ي
. .. طلب�رت ي لنتشارك لنحيا ونح�ي

ي مبنية 
ي بطلب�رت

كما نكون لهم يكونون لنا، أثق بأنّه كّلما كانت عالق�رت
ز لحياتهم. وكّلما كنت  ام، فإنّهم سيكونون محب�ي عىل الوّد والح�رت
ي 

�ز التواضع  ي 
فإنّهم سيتعّلمون م�ز تعامىلي معهم،  ي 

�ز متواضعة 
ي عىل التسامح والحوار 

أي مهنة يختارونها لحياتهم.  أدرّب طلب�رت
التقدير  أٌبّدي من  ما  لمجتمعاتهم. وبقدر  ليكونوا عوناً  والعطاء 
مكاناتهم تزداد ثقتهم بأنفسهم وبإبداعاتهم؛ لذا أسعى للكشف  لإ

مشاركات المعلمين المتميزين

السم:   ُفتوح عبد الرحمن عىلي خريطة   

ز الثانوية ي فزت عنها:  الملكة نور الحس�ي
المدرسة ال�رت

ي فزت عنها: قصبة عّمان
المديرية ال�رت

ي
الفئة:  الرابعة | مركز الفوز: الثا�ز

بية ي ال�رت
الشهادة العلمية: بكالوريوس علوم أرض / دبلوم عاٍل �ز

ي التدريس: 14 سنوات
ة �ز عدد سنوات الخ�ب

عدد نصا	 الحصص: 20 ساعة

هذه أنا...

الفئة الرابعة

)فينا الذكاُء إذا ما َصّحِت الهمُم(

ي بناء جيل طموح متفائل، واثق باهلل أولً ثم بقدراته، 
ي أؤمن بدوري معلمًة �ز

لأ�ز
ي حياته يسعى لتحقيقه، 

وقادٍر عىل رفع راية بلده وأمته عالياً، له هدف واضح �ز
ي عىل  ي الهّمة والعمل من خالل دأ�ب

ي �ز
ّ أن أكون القدوة لطالبا�رت فقد توّجب عىلي

؛ لمواكبة كل جديد، مثل حضوري دورة:ICDL، و إنتل،  التدريب وتطوير نفسي
ودعم   ، ي

المد�ز والدفاع  الّدافعّية،  إثارة  وفنون  بداعي،  الإ التعليم  ومهارات 
بوي )كادر(، ودورات أكاديمية الملكة رانيا مثل: شبكة العلوم، وتنبأ  التطوير ال�رت

ها. ي العلوم وغ�ي
ي تنم، والتعّلم الممتع �ز

لحظ ف�، والعقلية ال�رت
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والغناء،  والتمثيل،  التأليف،  ي 
�ز وذكاءاتهن  ي 

طالبا�رت مواهب  عن 
وأوّظفها  والمطويات،  والأفللالم  المجسمات،  وعمل  والرسم، 
لالأمهات  نعقدها  ي 

ال�رت السنويّة  والّندوات  الّتعليمّية  العملّية  ي 
�ز

أفكارهن بطرق  يصال  الآخر( لإ الطبية، والمائية، وتقبل  )كالندوة 
نجاز.  شائقة؛ مما يشعرهن بالسعادة والإ

كما  خطواته،  عىل  وأدّربهن  العلمي  البحث  عىل  ي 
طالبا�رت أّشّجع 

لأعزز حبهن  والمائية؛  البيئية  والأندية  عالم  الإ لجنة  ي 
�ز أشاركهن 

المدرسية،  بالحديقة  العناية  خالل  من  عليها  والمحافظة  للبيئة 
لدار  ع  كالَت�رب التطوعّية  الأعمال  عىل  وأّشّجعهن  التدوير،  وإعادة 
ي مسابقة الأيدي البيضاء، واختيار 

ز وزيارتها، والمشاركة �ز المسن�ي
ي 

اّل�رت والتطوعية  القيادية  الأنشطة  أبرز  ومن  شهرياً.  الخ�ي  ة  أم�ي
( والذي تقوم من خالله  وع )معلمي الصغ�ي ي م�رش

ك بها طالبا�رت أرسرش
قبل  وتأسيسهن  الثامن،  طالبات  بتدريس  العلمي  الأول  طالبات 
الأنشطة  وتحض�ي  مجموعات  ي 

�ز العمل  خالل  من  وام  الدَّ بدء 
ي تنمي مهارات التفك�ي عندهن )كالألعاب التعليمية 

ة ال�رت الَتعليميَّ
والمتاهات وأوراق العمل ولعب الأدوار والمسابقات(، وقد قامت 
يّة، لتشجيع طالبات الثامن عىل  ز الطالبات بعرض الأفالم الّتحف�ي
المشاركة وإبداء الرأي، ورفع معنوياتهن؛ مما انعكس إيجابياً عىل 
سمعت  عندما  ي 

أسعد�ز وكم  تحصيلهن.  مستوى  ورفع  أدائهن 
بأنّها  زميالتها  تخ�رب  ّي وهي 

المتد�ز التحصّيل  ذات   ي 
إحدى طالبا�رت

ي المستقبل مثل أديسون. وقد حّفز 
ي الحياة �ز

ستكون شيئاً مهماً �ز
ي خالل ثالث سنوات 

وع معلمي الصغ�ي مجموعة من زميال�رت م�رش
وع، ومنهن من بدأن بالعمل عىل مشاريع  ي الم�رش

عىل المشاركة �ز
مشابهة تنهض بالطالبات وبمستوى تحصيلهن.

ي عىل البحث العلمي وأدّربهن عىل 
"أّشّجع طالبا�رت

عالم والأندية  ي لجنة الإ
خطواته، كما أشاركهن �ز

البيئية والمائية؛ لأعزز حبهن للبيئة والمحافظة 
المدرسية،  بالحديقة  العناية  خالل  من  عليها 
الأعمال  عىل  وأّشّجعهن  التدوير،  وإع��ادة 

ز وزيارتها" ع لدار المسن�ي التطوعّية كالَت�ب

ي إحدى المسابقات العالمية
ي �ز

فوز طالبا�رت
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مشاركات المعلمين المتميزين

السم:   إرساء حسن محمد عبد الرازق   

ز الثانوية الشاملة للبنات ي فزت عنها:  الملكة نور الحس�ي
المدرسة ال�رت

ي فزت عنها: قصبة عّمان
المديرية ال�رت

الفئة:  الرابعة | مركز الفوز: الثالث

ي تكنولوجيا 
الشهادة العلمية: بكالوريوس نظم معلومات حاسوبية، دبلوم عاٍل �ز

المعلومات والتصالت

ي التدريس: 8 سنوات
ة �ز عدد سنوات الخ�ب

عدد نصا	 الحصص: 20 ساعة

هذه أنا...

الفئة الرابعة

: ليس عىل طريق النجاح إشارات تحدد ال�عة القصوى. ز ز عن التم�ي إل الباحث�ي
النابض  وقلبه  بأكمله،  مجتمع  كيان  أمثل  ي 

أن�ز معلمة  بوصفي  تماما  أدرُك 
ز كل َمن أعرفه، ويتحقق ذلك من  ز ب�ي بالحياة، ويتمحور حلمي بن�رش عدوى التم�ي
ي المناسب للطالب، وجعله محور العملية 

نسا�ز خالل توف�ي المناخ التعليمي والإ
الحديث  الدور  أعي  وأن  للمعلومة،  والمكتشف  الباحث  بوصفه  التعليمية 
طار  الإ ك�  عىل  وأعمل  التعليمية،  للعملية  ومي�اً  موجهاً  بوصفه  للمعلم 
ي المنظومة التعليمية، والتفك�ي خار	 الصندوق بأساليب تعليمية، 

المعروف �ز
مكانات، ، وتفجر الإ تستث�ي التفك�ي

زم بتقوى هللا  ام بالتعاليم الدينية، وأل�رت ز ي أحث عىل الل�رت
 كما أن�ز

هنا  ومن   ، ي
طالبا�رت بها  تهتدي  منارة  لأكون  أسعى  فأنا   ، عمىلي ي 

�ز
كاريل: "ل يستطيع  ، فكما قال آكسيس  ي

حرصت عىلي تطوير ذا�رت
نفسه  وهو  الرخام،  نفسه  فهو  ألم،  دون  نفسه  تغي�ي  نسان  الإ
، فإذا لم  النحات" والخطوة السابقة للتطوير هي أن أثق بنفسي
، لقد وقفت عىل أعتاب محطات  ي أثق بها فمن ذا الذي سيثق �رب
الحدود  أتعدى  أن  حلمت  حيث  التغي�ي  يد  لأصافح  متعددة 

وأصبح مواطنة بجواز سفر داخل دولتها.

التدريس  اتيجيات  إس�رت ي 
�ز الجديد  وتعلمت  بدورات،  التحقت 

ي تكنولوجيا 
بية �ز ي بدبلوم ال�رت

بتطوير نفسي أكاديمياً، وعند التحا�رت
عن  القراءة  ي 

م�ز تطلب  مما  إجرائياً،  بحثاً  أعددت  المعلومات، 
كيفية إعداده، لقد ابتكرت مهمات متنوعة للطالبات، واستخدمت 
كاللوح  الحصة،  تخدم  تكنولوجية  وأدوات  متعددة،  وسائط 

من  التقويم  عملية  ي 
�ز الحاسوب  ووظفت  نت،  ن�رت والإ التفاعىلي 

خالل برامج خاصة ببناء الختبارات.

 ، ز وقد أصبحت المسؤولية أك�رب الآن بعد حصوىلي عىل لقب التم�ي
ي الحفاظ 

فأنا أطمح لأن أن�رش ثقافة الجائزة، وسأضع نصب عي�ز
ي 

ز والتغي�ي ل حدود لهما، وسيكون عطا�أ عىل هذا اللقب، فالتم�ي
نهًرا جاريًا، يسقي العطسرش من فيضه، وسأعمل عىل جعل  كل 
أساط�ي  لنا  لتخلد  بداع؛  الإ ترانيم  ي 

�ز تسمو  جواهر  أعرفهم  من 
. ز وحكايات عن التم�ي

العبدهللا  رانيا  الملكة  الجاللة  لصاحبة  بالشكر  أتقدم  هنا،  ومن 
بوي، وإىل أرسة جمعية جائزة الملكة رانيا  ز ال�رت الراعية الأوىل للتم�ي
الرائعة، فهم شموع  الجهود  بوي عىل هذه  ال�رت ز  للتم�ي العبدهللا 

ز أناسه. نا بأن للتم�ي ء، تخ�رب ي
تصز
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نادي  نشاطات  )أحد  رمضان  إفطار  ي 
ز

� المشاركة 

ين( ز المتم�ي

ي )أحد نشاطات نادي 
وع حقيب�رت ي م�رش

ين لخدمة المجتمع(المشاركة �ز ز المتم�ي

...مجتمعي ي لنتشارك لنحيا ونح�ي

المحىلي  المجتمع  مع  قوية  عالقة  بناء  ي 
�ز اعتمده  الذي  الأساس 

بلورة  ي 
و�ز التعليمية،  العملية  بناء  ي 

�ز فعلًيا  يًكا  رسرش جعله  هو 
شخصية الطالب، فالتفاعل الجتماعي مفهوم مهم يشكل أساس 
ا ليس فقط بتكوينه البيولوجي،  نسان يعدُّ كائنا حيًّ الشخصية، فالإ

ي الجماعة الجتماعية.
فهو كائن اجتماعي بحقيقة مشاركته �ز

ي وجهتها لخدمة المجتمع المحىلي تقديمي 
ي الذاتية ال�رت

ومن مبادرا�رت
دورة لالأمهات حول أساسيات استخدام الحاسوب، وقد جمعت 
ز قبل  اء أضحيت�ي ي ل�رش ضافة لبازار خ�ي عات من المعلمات، بالإ ت�رب

. ز عيد الأضحى، وتوزيع لحومها عىل المحتاج�ي

أحرص عىل دعوة أولياء الأمور لحضور حصص صفية، وأستثمر 
موارد المجتمع المحىلي سواء العينية أو المهارية، مثل تدريب ولية 
يدوية وبيعها داخل  إكسسوارات  الطالبات عىل عمل  أمر إحدى 
الطالبات  من  وفريق  أنا  قيامي  البيئية  المبادرات  ومن  المدرسة، 
بتنظيف المدرسة بشكل دوري، وجمع الأوراق من داخل المدرسة 
ي 

�ز الأشتال  بزراعة  وقمنا  تدويرها،  عادة  لإ المحىلي  المجتمع  ومن 
 إحدى الحدائق وتنظيفها، وتنظيف حديقة الأم�ي هاشم للطيور.
باسم  تطوعياً  فريقاً  فقد شكلت  التطوعية،  لالأعمال  بالنسبة  أما 
ي حملة جمع مالبس للطالبات وزيارات لدار 

المدرسة، وشاركنا �ز
عات  ، وعمل يوم ترفيهي لهم، وتقديم ت�رب ز الأيتام ودار المسن�ي
المجتمع  مع  التواصل  أهمية  إىل  هنا  أش�ي  أن  أنس  ول  عينية. 
حيث  بوك  الفيس  مثل  التكنولوجية  الناحية  من  ح�رت  المحىلي 
ز  ام للمعلم، وأصبحت هناك عالقة راسخة ب�ي زادت نظرة الح�رت

المجتمع وبيننا ما انعكس إيجابًيا عىل الطالب.

"أحرص عىل دعوة أولياء الأمور لحضور حصص 
المحىلي سواء  المجتمع  صفية، وأستثمر موارد 
العينية أو المهارية، مثل تدريب ولية أمر إحدى 
الطالبات عىل عمل إكسسوارات يدوية وبيعها 
البيئية قيامي  المبادرات  المدرسة، ومن  داخل 
أنا وفريق من الطالبات بتنظيف المدرسة بشكل 

دوري"

نشاطات  )أحد  ي 
حقيب�رت وع  م�رش ي 

ز
� المشاركة 

ين لخدمة المجتمع( ز نادي المتم�ي

49



مشاركات المعلمين المتميزين

ز عىلي النوايسة    السم:   ايناس تحس�ي

ي فزت عنها:  القرص الثانوية الشاملة للبنات
المدرسة ال�رت

ي فزت عنها: منطقة القرص
المديرية ال�رت

الفئة:  الرابعة | مركز الفوز: الثالث

الشهادة العلمية: ماجست�ي علوم حياتية

ي التدريس: 11 سنوات
ة �ز عدد سنوات الخ�ب

عدد نصا	 الحصص: 14 ساعة

هذه أنا...

الفئة الرابعة

رسالة  سامية،  رسالة  لأنها  بها؛  ة  ز ومع�رت لها  ومخلصة  ي 
لمهن�رت محبة  معلمة  أنا 

بعثُت  )إنما  عنها:  وسلم  عليه  هللا  صىل  الرسول  قول  فخًرا  ي 
ويكفي�ز الأنبياء، 

ي تنشئة الجيل 
ي لهذه المهنة كونها هي الأساس �ز

معلماً(، وأشعر بالفخر لنتما�أ
فيها،  نفسي  فوجدت  ي 

بمهن�رت تعلقي  وازداد  أعناقنا،  ي 
�ز أمانة  لأنهم  وتربيتهم؛ 

بالمثل "ل  تمثالً  بالعلم  العملية  الناحية  تعتمد عىل توظيف  ي 
خاصة وأنَّ رؤي�رت

، وجاءت  ي
ي جزءاً من حيا�رت

ي كيف اصطاد"، فأصبحت مدرس�رت
ي سمكاً بل علم�ز

تعطي�ز
. ز ي بالستمرار لبذل المزيد من العطاء والتم�ي

الجائزة، فبعد فوزي بها زادت رغب�رت

عداد طالبات مسلحات  سعيت لل منذ أن التحقت بهذه المهنة لل لإ
بالعلم والمعرفة من خالل: الرتقاء بالمستوى التحصيىلي للطالبات 
وإكسابهن المهارات لمواجهة المواقف الحياتية، والقدرة عىل حل 
لديهن  والنتماء  المواطنة  وتعزيز  العلمية،  بالطريقة  المشكالت 
القيم  وغرس  الطالبية،  والمؤتمرات  المدرسية  ذاعة  الإ من خالل 
من  فيها  وما  المادة  من خالل عرض  الطلبة  نفوس  ي 

�ز سالمية  الإ
إعجاز علمي، وإكساب الطالبة مهارة استخدام التقنيات الحديثة، 

ومواكبة مستجدات العرص.

، وذلك  ي
ز انبثق من تطوير نفسي وتنمية مهارا�رت حصوىلي عىل التم�ي

اك  وإرسرش العمل،  وورشات  التدريبية  الدورات  حضور  خالل  من 
درجة  عىل  حصلت  وقد  سعادك"  لإ "نسعى  مبادرة  ي 

�ز الطالبات 
هللا.  شاء  إن  الدكتوراه  إىل  الطريق  كمال  لإ وأسعى   ، الماجست�ي
الأفكار  لتبادل  العلمية  المنتديات  من  مجموعة  ي 

�ز دائماً  أشارك 
 ، ي تخصصي

العلمية �ز المستجدات  الأوائل، وأتابع  ومنها منتدى 
وألتحق بأي ورشة عن أساليب التدريس الحديثة، وأتمثل بالقيم 

وإصداراتها،  المعلم  رسالة  وأتابع  التعليم،  لمهنة  الأخالقية 
ز والأنظمة. ، وأتقيد بالقوان�ي ي

م زميال�رت واح�رت

ي أثناء اتباع الإجراءات 
ي واجهت�ز

من أهم التحديات والصعوبات ال�رت
ات  والخ�رب المعلومات  توثيق  عدم   ، ي

ذا�رت تطوير  بهدف  امج  وال�رب
ي 

�ز الجائزة  ي 
�ز اكي  اش�رت منذ  توثيقها  عىل  حاليا  عملت  حيث  سابًقا 

الأمور  أولياء  مع  التواصل  صعوبة  التحديات  ومن  عدة،  ملفات 
، وعملت عىل التصال بهم هاتفياً لمتابعة جوانب  ز كونهم موظف�ي
النمو والتطور لدى الطالبات، وضعف القدرات عندهن، والعمل 
وتفريد  الفردية  الفروق  مراعاة  خالل  من  بمستواهن  الرتقاء  عىل 
ومتابعتها، ومن  بها  ن  ز يتم�ي ي 

ال�رت الجوانب  أهم  التعليم، ومعرفة 
توف�ي  عىل  عملت  فقد  نا،  مخت�رب ي 

�ز الموارد  قلة  أيًضا  التحديات 
 ، مصادر تعلم بديلة بالتعاون مع أولياء الأمور والمجتمع المحىلي
وزيارة جامعة مؤتة لالطالع عىل الأجهزة العلمية وكيفية استخدامها.

ونفسياً،  معنوياً  دعمي  ي 
�ز عليها  حصوىلي  بعد  الجائزة  أسهمت 

 . بنفسي ي 
ثق�رت من  الجائزة  وزادت   ، ي

إنجازا�رت وإبراز  ي 
ذا�رت وتحقيق 
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ي 
�ز ي 

قو�رت نقاط  عىل  أحافظ  أن  عىلي  كان  ز  التم�ي طريق  ولمواصلة 
أن   ّ عىلي وكان  وأعالجها،  الضعف  نقاط  وأعرف  وأعززها،  ي 

مهن�رت
شح  ال�رت عىل  وأشجعهن  المعلمات  ي 

زميال�رت إىل  الجائزة  أثر  أنقل 
لهذه الجائزة، فأصبحت أك�رش اندفعا للعمل وإخالصاً فيه، ناهيك 
 : ي

طالبا�رت هو  الرئيس  ي 
فهد�ز بفوزي،  ي 

مدرس�رت وفخر  از  ز اع�رت عن 
كيف ارتقي بمستواهن التدريسي بأفضل الأساليب وأحدثها، وأن 

 . ي
ي ماد�رت

أحببهن �ز

ي
... طلب�رت ي لنتشارك لنحيا ونح�ي

ي هم محور العملية التعلمية، فهم المفكرون والمستنتجون 
طلب�رت

والمشاركون والمستكشفون للبيئة، وأنا المربية والمرشدة والموجهة 
نسانية الجيدة  فة عليهن، فالعالقات الإ والمراقبة والمحفزة والم�رش
الود  أساس  عىل  مبنية  متينة  وبينهن جسورا  ي 

بي�ز بََنت  ي 
طلب�رت مع 

ام المتبادل، والعدل والمساواة بينهن، فاشتاق لهن وأسال  والح�رت
عىل  وأعمل  وأعززهن  وأتراحهن،  أفراحهن  وأشاركهن  غيابهن  عن 
ة (. من  ي التدريس )المعلمة الصغ�ي

كهن �ز اكتشاف مواهبهن، وأرسرش
مع  ىلي  تدريسية  سنة  أول  ي 

�ز كانت  أبدا  أنساها  لن  ي 
ال�رت القصص 

والمشاكل  الظروف  سوء  ولكن  جيًدا  طالبا  كان  معتصم،  الطالب 
فتابعت  ا،  كث�ي المدرسة  من  يت�ب  جعلته  أبويه،  ز  ب�ي الأرسية 
له  الآمن  الجو  ووفرت  المشكلة،  لحل  والدته  مع  واتصلت  حالته 
ي المدرسة، وأشعرته بالحب والحنان والمسؤولية، وشجعته عىل 

�ز
إىل  وصل  أن  إىل  دراسته  وتابع  المدرسة،  ي 

�ز فانتظم  الدراسة، 
. ي بجانبه وهو صغ�ي

ي عىل وقو�ز
الجامعة، وكلما  تواصل معي  شكر�ز

ي الوصول  إىل أفضل 
ي مع طالب�رت

ي عالق�رت
ي حققتها �ز

أهم النتائج ال�رت
ي 

اللوا�رت ي 
ي عندما أشاهد طالبا�رت

ضافة إىل أن�ز النتائج الدراسية، بالإ
 ، ي

ي وط�ز
�ز العطاء  ميادين  ي 

�ز مهمة  رموزا  أصبحن  وقد  درَّستهن، 
، فما أجمل أن ألتقي  ي مجال عمىلي

ز �ز أشعر بتحقيق الذات والتم�ي
ي يوم ما مع طالبة حصلت عىل مركٍز مرموٍق، وهي ما زالت تذكر 

�ز
ي أثرت فيها.

ي ال�رت ي وأسالي�رب
شخصي�رت

ي لتنمية مهارات التفك�ي وحل 
ي قمت بها مع طلب�رت

من الأعمال ال�رت
البحث  عىل  عدة  سنوات  مدار  عىل  اف  رسرش الإ لديهن  المشكالت  
المنهجية العلمية،  العلمي والفوز به، حيث سلكن فيه خطوات 
ي المدرسة، مثل ندرة المياه، وحلها 

ي مشكلة موجودة �ز
والبحث �ز

ي ب�أ المدرسة، ومن ثم تعميم الفكرة 
ي �ز

عن طريق الحصاد الما�أ
إنتل  جائزة  ي 

�ز ي 
طلب�رت عىل  فت  أرسرش لقد   . المحىلي المجتمع  عىل 

ك  وأرسرش النهائيات.  إىل  الطلبة  بعض  فوصل  والهندسة،  للعلوم 
حل  وإيجاد  الباردة،  الأطراف  ملصقات  مثل  أعمال  ي 

�ز الطالبات 

وزراعة  العضوي،  السماد  صنع  ي 
�ز واستخدامها  الأطعمة  لبقايا 

الطالبات  لصالح  وبيعها  الموسمية  بالأشتال  المدرسة  حديقة 
كيفية  ي 

�ز المعلوماتية  دارة  الإ فرع  طالبات  ومساعدة  ات،  الفق�ي
 ، وع MIS، وصنع برادي من علب العص�ي زراعة فطر المحار لم�رش
والفوز بالمبادرة الطالبية عىل مستوى المديرية، والفوز بالبحث 
 200( مقداره  المدرسة  لصالح  بمبلغ  الموجب  محمية  ي 

�ز ي 
البي�أ

و)المذيعة    ) ة  الصغ�ي )المعلمة  مبادرة  عىل  اف  رسرش والإ دينار(، 
ها.  ( وغ�ي ة ( و)إحنا لسا بخ�ي الصغ�ي

ين وبروج  ي )ش�ي
ي افتخر بها وأنجزتها مع طالبا�رت

من المشاريع ال�رت
ماجست�ي  رسالة  عىل  اف  رسرش الإ هي  الصف(  طالبات  ي 

وبا�رت ودانا 
الطبية  النباتات  تأث�ي مستخلصات  بعنوان  بحثية  )ورقة  مصغرة 
ات جامعة مؤتة  ي مخت�رب

ي تم إنجازها �ز
يا ( ال�رت ي أنواع من البكت�ي

�ز
؛  ز بمساعدة الدكتور خالد الطراونة وطاقم المخت�رب مدة أسبوع�ي
ي الكتاب بالناحية العملية، وعززت 

حيث ربطنا المادة الموجودة �ز
لمناقشة  ا  جوًّ لهن  ووفرت  الطالبات،  عند  الجماعي  العمل  روح 

بية، وأولياء الأمور ومعلمات المدرسة. النتائج بحضور مدير ال�رت

بوي وعىل رأسهم  ز ال�رت ا أشكر جمعية جائزة الملكة رانيا للتم�ي وأخ�ي
داري عىل العمل المتقن  جاللة الملكة رانيا العبدهللا والطاقم الإ
ي 

، حيث زادت الجائزة من ثق�رت ز الذي أدوه بكل أمانة تجاه المعلم�ي
بنفسي بعد أن أعادت للتعليم هيبته ومكانته.

يح ضفدع ي ت�رش
ول علمي �ز

مساعدة طالبات الأ

( تجميع المالبس القديمة وبيعها  مبادرة )إحنا لسا بخ�ي
ات لصالح الطالبات الفق�ي

الفوز بالبحث العلمي عىل مستوى المملكة
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فال  ووطنه،  مجتمعه  ي 
�ز وفاعِل  منتِج  متعلِم  عىل  وللحصول 

وري  الرصز ومن  والتعليم،  بية  ال�رت هما:  عنرصين  توافر  من  بد 
بوي  وال�رت النفسي  رشاد  الإ بإيجاد  لذلك  المناسبة  الظروف  تهيئة 
المتعلم  ز يوجه  سالمية هي خ�ي مع�ي بية الإ ال�رت والتعليمي، فإن 
ي داعم 

بية الحسنة والحصول عىل سلوك  إنسا�ز نحو الصواب. وال�رت
يمّكن الطالب من أن يكون مواطنا صالحا يفيد نفسه ووطنه. كذلك 
بالعمل  متطورة  حديثة  وتعلم  تعليم  أساليب  اعتماد  من  بد  ل 
وعات تربوية  عىل تحديث المناهج التعليمية، وإيجاد برامج وم�رش
ي جميع مراحله وذلك بإعداد 

وتعليمية، تنهض بمستوى التعليم �ز
المواهب  واكتشاف  ين  ز متم�ي طلبة  إخراج  عىل  قادرين  ز  معلم�ي
عداد المتوازن والشامل  ز عىل الإ ك�ي مبكرا، والعمل عىل تبنيها، وال�رت
بد  ل  الأمر  ذلك  يتحقق  وح�رت  فاعال،  إنسانا  ليكون  للمتعلم؛ 
بية والتعليم، وخصوصا أن المستقبل خلق  ز ال�رت من التفاعل ب�ي

تحديات ومفاهيم جديدة بفضل ثورة التصالت، فال مناص من 
سالمية وتقاليدنا و قيمنا.  التفاعل معها وأخذ ما يناسب عقيدتنا الإ

ي
. .. طلب�رت ي لنتشارك لنحيا ونح�ي

لم تعّد عملية التعليم عملية تلقينية أو حفًظا، يعتمد الطالب 
ي 

، وإعمال العقل �ز بداع والتفك�ي ، ولكنها تتطلب الإ ز فيه عىل التلق�ي
ي الحياة، واستعمال العقل 

الستنتاج، وحّل المشكالت والبتكار �ز
بداعات الفنية والتقنية، ومن  والمنطق والتحليل، والحث عىل الإ
بمشاركة  بتنفيذه  قمت  الذي  وع  الم�رش فكرة  جاءت  النظرة  هذه 
وع  استخدام  ، فكانت فكرة الم�رش ي

ي مدرس�رت
مجموعة من الطلبة �ز

ي إنارة مرافق المدرسة، وبعد دراسة الفكرة ومدى 
الطاقة البديلة �ز

وع عىل تنفيذ  تطبيقها عىل أرض الواقع، أجمع فريق إدارة الم�رش
وع بشكل مفصل، ووضعنا خطة  الم�رش وع، فقمنا بدراسة  الم�رش

مشاركات المعلمين المتميزين

السم:   حامد أحمد محمد هزيم     
ز ي فزت عنها:  صالح الدين الثانوية للبن�ي

المدرسة ال�رت

ي فزت عنها: قصبة عّمان
المديرية ال�رت

الفئة:  الرابعة | مركز الفوز: الثالث

الشهادة العلمية: بكالوريوس تمريض

ي التدريس: 21 سنوات
ة �ز عدد سنوات الخ�ب

عدد نصا	 الحصص: 16 ساعة

هذا أنا...

الفئة الرابعة

ة للتطوير؛  تقاس الشعو	 باهتمامها بالتعليم، ويجب أن  يخضع التعليم كل ف�رت

ليكون مواكبا للع�. والتعليم ل يهدف فقط إل مخرجات تعليمية عادية، ولكن 

اعات واكتشافات تفوق العقل  ي باخ�رت
هدفه خلق شباٍ	 مبدٍع؛ لأن المستقبل سيأ�رت

ي مقارنة 
ي القرن الما�ز

اعه �ز ي وبالتأكيد سينس المرء ما تم اكتشافه واخ�رت الب�رش

أ أنفسنا لهذه التحديات العلمية والتعليمية، ونساير  ، ويجب أن نه�ي بالقرن الحالي

تعال:  قال   ، الشعو	  مع  التفاعل  عىل  يحثنا  دينيا  فكرا  نحمل  لأننا  الآخرين؛ 

َ َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوَقَباِئَل ِلَتَعارَُفوا ِإنَّ  )يَا أَيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوأُنْ�رش

 .) ٌ أَْكرََمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَتَْقاُكْم ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِب�ي
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ز هيا لنكتشف الموهوب�ي

وع، والجهات  ة الزمنية لتنفيذ الم�رش شاملة للتنفيذ، تضمنت الف�رت
وع، ووثيقة التكاليف، ووثيقة المهام، ووثيقة  ذات العالقة بالم�رش

وع. مخاطر الم�رش

وثيقة  فبناًءعىل  التمويل،  مشكلة  واجهتنا  الخطة  وضع  وبعد 
عروض  دراسللة  بعد  وع  للم�رش الفعلية  التكلفة  كانت  التكاليف 
عن  فبحثنا  دينار،   )800( حواىلي  كات  ال�رش من  المقدمة  الأسعار 
وع، واستطعنا أن نجد الممول، فكانت جمعية إدارة  ممول للم�رش

المشاريع بالتعاون مع مبادرة التعليم الأردنية.

وتمَّ  المعدة،  الخطة  ضمن  وع  الم�رش بتنفيذ  بدأنا  هللا  وبحمد 
أنَّ  بالذكر  أيضا، والجدير  المحددة  المدة  ي 

تنفيذه �ز النتهاء من 
ي 

ال�رت المسابقة  ي 
�ز الجودة  من حيث  الأوىل  بالمرتبة  فاز  وع  الم�رش

أجرتها جمعية إدارة المشاريع، ومبادرة التعليم الأردنية.

تّمت  وقد  وع،  الم�رش نجح  وع،  الم�رش فريق  وجهود  وبفضل هللا 
ز بنجاح، وبعد أن نجحت المرحلة الأوىل من  ز صفيت�ي إنارة غرفت�ي
إنارة  وهي  الثانية،  المرحلة  تنفيذ  هللا  شاء  إن  سيتم  وع،  الم�رش
ي هذا المقام أدعو جميع 

مرافق المدرسة كافة بالطاقة البديلة، و�ز
طلبتهم،  عند  والبتكار  بداع  الإ أسلوب  لتنمية  ز  المعلم�ي ي 

زمال�أ
فبلدنا بحاجة إىل علماء صغار.

أو  تلقينية  عملية  التعليم  عملية  تعّد  "لم 
، ولكنها  ز حفظًا، يعتمد الطالب فيه عىل التلق�ي
ي 

�ز العقل  وإعمال   ، والتفك�ي ب��داع  الإ تتطلب 
ي الحياة"

الستنتا	، وحّل المشكالت والبتكار �ز

ي الطاقة
معا لنوفر �ز
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، وصقل شخصياتهم، وبناء  ي
وقد اجتهدت لتهذيب نفوس طلب�رت

ز بشكل تدريجي  ي متم�ي
عقولهم، والأخذ بأيديهم نحو إنتاج معر�ز

متكامل، من خالل شهر العودة إىل هللا وما يتضمنه من فعاليات 
أعمال تطوعّية،  للوطن، وما تضّمنه من  الوفاء  وإطالق مهرجان 
ل  وحملة  مختلفة،  ومسابقات  الأشجار،  وزرع  ي،  خلل�ي وبللازار 
ي اللواء، ورصد ريع 

ز والطلبة �ز للعنف شارك فيها جميع المعلم�ي
المهرجان لصيانة بوابات المدرسة، وعمل سارية للعلم، وتوف�ي 

الموارد البديلة للعملية التعليمية التعلمية. 

 ، ي
ذا�رت تطوير  خطة  إعداد  خالل  من  ي 

ذا�رت تطوير  عىل  وحرصت   
ومراجعتها وتطويرها سنويا حسب الحتياجات الذاتية والمدرسية، 
والمؤتمرات  والندوات  التدريبية  والللورش  بالدورات  ي 

والتحا�رت
أهم  ومن   ،)ICT( دبلوم  عىل  وحصوىلي  المختلفة،  امج  وال�رب
يتم  الذي  المكان  وبعد  الوقت  ضيق  ي 

واجهت�ز ي 
ال�رت الصعوبات 

امج التدريبية، وقد تغلبت  فيه عقد بعض الدورات والورش وال�رب
عىل هذه الصعوبات، من خالل إدارة الوقت، وتنظيم الأولويات 
مكان  ي 

�ز بديلة  بدورات  واللتحاق  فالمهم،  الأهم  من  وترتيبها 
أقرب.

، سأتابع ما كنت أقوم  ز المتم�ي المعلم  وبعد حصوىلي عىل لقب 
ي 

مديري�رت بمستوى  لأنهض  ز  التم�ي ثقافة  ة  نارسرش  ، أك�رب وبدافعية  به 
بداع.  ز والإ ز نحو التم�ي ، آخذة  بيد المعلم�ي ي

ومدرس�رت

ي  
. .. طلب�رت ي لنشارك لنحيا ونح�ي

، وأمنحهم حرية التعب�ي عن آرائهم، وأمنحهم  ي
ز طلب�رت أعدل ب�ي

الأنشطة  ي 
�ز اكهم   بإرسرش الوقت  استثمار  وأحرص عىل  حقوقهم، 

ز وإنسانية بعيدا عن الشدة  المدرسية والمجتمعية بكل رفق ول�ي
امهن. ي واح�رت

والعنف، فأكسب محّبة طالبا�رت

ي من سلوكات سلبية وفو�ز 
 أذكر أن إحدى الطالبات كانت تعا�ز

تصميم  عىل  المرشدة  مع  فتعاونت  الحصص،  لس�ي  وتعطيل 
ي 

أنشطة تحاكي الذكاء الحركي والجانب القيادي لديها، فشاركتها �ز
مة، مما كان له أثر  المسابقات الرياضّية، وقد أحرزت مراكز متقدِّ

ي معها ذكرى ل تنس. 
ي تغي�ي سلوكها، فكانت تجرب�رت

�ز

اتخاذ  عىل  قادرين  ليكونوا  وتأهيلهم،  ي 
طلب�رت إعداد  عىل  أعمل 

بأسلوب علمي  المشكالت  ي عىل أسس سليمة، وحل 
المب�ز القرار 

مشاركات المعلمين المتميزين

اج       السم:   فاطمة إبراهيم نرص هللا ال�رب

ي فزت عنها:  الجوفة الثانوية الشاملة للبنات
المدرسة ال�رت

ي فزت عنها: الشونة الجنوبية
المديرية ال�رت

الفئة:  الرابعة | مركز الفوز: الثالث

ي تكنولوجيا المعلومات والتصالت
بية �ز يعة /دبلوم ال�رت الشهادة العلمية: بكالوريوس رسرش

عدد نصا	 الحصص: 21 حصة

هذه أنا...

الفئة الرابعة

كان  بإرادة وثقة وهدف يحقق حلًما. )نعم أستطيع( شعار  يبدأ  ز  الّتم�ي مشوار 

ي دائما لتحقيق ما أحلم به من إعداد جيل صالح وواٍع، مأمول فيه نحو 
يدفع�ز

لدينه ووطنه  للمستجدات منتٍم  المستقبل، مواكٍب  الّنهضة والّتقدم، وقيادة 

وأّمته.
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ليعيشوا  فيه،  قرار  اتخاذ  المراد  للموقف  بتعريضهم  سليم، 
الأبحاث  إعداد  وأعلمهم  للحل،  للوصول  ويخططوا  الموقف، 
يتناول مشكلة  الذي  المسؤول  من  ريبورتاج  الستقصائية، وعمل 
طة، وسلطة  ي المنطقة، بالتعاون مع قسم ال�رش

رسقة الكهرباء �ز
الكهرباء، وأئمة المساجد، وأولياء الأمور،

إعداد  ي 
و�ز البطيء(،  )الموت  المخدرات  ي حملة 

�ز كتهم  أرسرش وقد 
خالله  من  يتعهدون  اللواء  ي 

�ز والطلبة  ز  للمعلم�ي ف  رسرش ميثاق 
)بالبتعاد( عن العنف بجميع أشكاله. 

، من خالل تصميم  ي
 وأحرص عىل تنمية مهارات التفك�ي لدى طلب�رت

التعلم،  وأنماط  المتعددة  الذكاءات  عىل  تعتمد  ي 
ال�رت الأنشطة 

والسابرة  التأملية  الأسئلة  طرح  ي 
�ز والتنويع  الست،  والقبعات 

نت،  ن�رت الإ ،وجللولت  ي 
الذه�ز العصف  وجلسات  والمفتوحة، 

ي 
�ز والتنويع  أن....،  تتوقع  لو....ماذا  ماذا  الحتمال  وأنشطة 

المشكالت،  وحل  الناقد،  التفك�ي  مثل:  التدريس  اتيجيات  إس�رت
 . ي

والتعلم التعاو�ز

الوفاء للوطن، وما  ي أفخر بها إطالق مهرجان 
ال�رت ومن المشاريع 

المواطنة  روح  غرس  ي 
�ز كب�ي  دور  لها  كان  فعاليات  من  تضمنه 

المجتمعية،  اكة  ال�رش وتحقيق  التطوعي،  والعمل  الصالحة، 
المدرسة،  بوابات  من خالله وصيانة  استطعنا  مادي  ريع  وتوف�ي 
ورفد  المدرسة،  مرافق  بعض  وصيانة  للعلم،  سارية  وعمل 
تم  خاللها  من  ي 

ال�رت المستقبل   قادة  ومبادرة  بالكتب،  المكتبة 
، يتناولون قضايا  ز تأهيل الشباب ليكونوا خطباء مساجد متطوع�ي
المجتمع ومشكالته وذلك للحدِّ من مشكلة نقص خطباء المساجد 

ي المنطقة.  
�ز

التعب�ي  حرية  وأمنحهم   ، ي
طلب�رت ز  ب�ي "أعدل 

وأحرص  حقوقهم،  وأمنحهم  آرائهم،  عن 
الأنشطة  ي 

�ز اكهم   بإ�رش الوقت  استثمار  عىل 
ز وإنسانية  المدرسية والمجتمعية بكل رفق ول�ي
محّبة  فأكسب  والعنف،  الشدة  عن  بعيدا 

امهن." ي واح�رت
طالبا�رت

ي   
ي الثا�ز

ي بي�رت
الحملة التطوعية مدرس�رت

ي التكريم
ي تغ�ي سلوكها ومشاركة والدتها �ز

تكريم الطالبة ال�رت

ي   
ي الثا�ز

ي بي�رت
الحملة التطوعية مدرس�رت

ي مؤسسات المجتمع
ات طالبية �ز محا�ز
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مشاركات المعلمين المتميزين

ي    
السم:   زايد حسن عبد الهادي القرسرش

ز  ي فزت عنها:  مدرسة الرصيفة الثانوية المهنية الشاملة للبن�ي
المدرسة ال�رت

ي فزت عنها: الرصيفة
المديرية ال�رت

ي 
الفئة:  الخامسة  | مركز الفوز: الثا�ز

ي تكنولوجيا المعلومات والتصالت 
الشهادة العلمية: هندسة ميكانيك، دبلوم عاٍل �ز

ي التدريس: 18 سنة
ة �ز عدد سنوات الخ�ب

 ّ عدد نصا	 الحصص: 28 ساعة تدريب عمىلي

هذا أنا...

الفئة اخلامسة

 ، ي
منذ انخراطي بسلك التعليم، وأنا أتساءل دائما مع نفسي وعن واقعي وممارسا�رت

ي المعارف؟ هل يقت� دوري عىل التعليم؟ كيف أصنع من 
وكيف أقدم لطلب�رت

الطالب  بذهن  سأصل  كيف  ي 
يالزم�ز الحلم  وكان  للتدريب؟  ُمثىل  بيئة  مشغىلي 

إذ  واقع؛  إل  ليحيله  العلمي؟  الخيال  ويحاكي  ويستنتج  يفكر،  وكيف  ليتعلم، 

بداع إما عمال وتطبيقاً، وإما بتقديم كل ما يساعده  أصمم له محاور لالبتكار والإ

الحديث.  عالمنا  ي 
�ز حدود  بال  ثورة  أصبحت   ي 

ال�رت العلمية  الظواهر  فهم  عىل 

التكنولوجيا بمختلف تطبيقاته وأشكاله،  إن توظيف برمجيات الحاسو	 وعالم 

اك بتأليف جميع المناهج  ي ومن خالل جهدي بالش�رت
وبالعمل المستمر مع طلب�رت

ي كانت وما 
، استطعت أن أصل إل تحقيق نصف أحالمي ال�رت ي

ي أدرسها لطلب�رت
ال�رت

زالت هاجسي الأجمل.

 ولأن تخصصي ميكانيك مركبات، فكان ل بدَّ من مواكبة التطور 
المستمر الذي يحدث بتسارع كب�ي عىل تصاميم عالم السيارات، 
كات الصانعة والمنتديات المتعددة،  ي لمواقع ال�رش

وذلك بمتابع�رت
مجة،  ونية ذات الصلة، والزيارات الميدانية الم�رب لك�رت والشبكات الإ
لأبقى  ي 

ذا�رت أنظم  ي 
إن�ز الحديثة.  والمراجع  العلمية،  والرحالت 

التعليم  أساليب  تطور مستمر مع تخصصي ومع مستجدات  ي 
�ز

ي مجال 
اتيجياته، ول أُهمل أي دورة أو ورشة عمل �ز والتقييم وإس�رت

ي أينما كانت.
مهن�رت

ففي  عنها،  الحديث  يطول  ي 
ال�رت التحديات  من  العديد  واجهت 

أكاديمية بمحافظة  ي 
ي �ز

أتابع مستجدات مهن�رت فصل الشتاء كنت 
تكاليف  أتحمل  المواصالت ،كما  ي يومياً من صعوبة 

أخرى، وأعا�ز

إل  ي  ز تم�ي يكن  ولم  شهرياً،  الصلة  ذات  ونية  لك�رت الإ اكات  الش�رت
أكون  أن  ي  واج�رب صميم  فمن  بالعطاء،  لالستمرار  ي 

يدفع�ز حافزاً 
الثقة، وقالوا ىلي بصوت مرتفع شكراً  ي 

عند ُحسن ظن من منحو�ز
 . ز لأدائك المتم�ي

ي
..  طلب�رت ي لنتشارك لنحيا ونح�ي

ي من نفور الطلبة الجدد وصدودهم عن اختيار مشغل 
كنت أعا�ز

بإحداث  قمت  الللدؤوب  وبالعمل  به،  أعمل  الذي  الميكانيك 
محكمة،  خطًطا  له  فرسمت  المشغل؛  بيئة  ي 

�ز جوهريه  ات  تغي�ي
ميكانيك  معرض  شبه  أصبح  ح�رت  المنجزات  ات  ع�رش به  ونفذت 
ي معظم اللجان 

فيه كل متطلبات الأمان والطمأنينة. وأنا أشارك �ز
مستمرة  وبرامج  واقعّية  ممارسات  خالل  من  بفاعليه  المدرسية 
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تّم  ي 
وبمبادر�رت وخارجها،  المدرسة  داخل  مردودها  يمتدُّ  فاعله، 

تسويق فكرة )مشغىلي الأجمل( إذ تنافست جميع المشاغل لخلق 
بيئة تدريب نموذجية، ولأن النظرة السائدة أّن التدريب العمىلي 
التعليمية  ي 

ممارسا�رت خالل  ومن  اليدوي،  بالعمل  فقط  مرتبط 
إىل  الطالب  خيال  تدعم  المحوسبة  المحاكاة  برامج  أن  وجدت 
أبعاد تُجاري بل تتفوق عىل التطبيق اليدوي أحيانا، وتعينه عىل 
المشاغل  لجميع  الفكرة  نقلت  إذ  والتأمل؛  والتشخيص  الفهم 
لعرض أفالم المحاكاة كل حسب تخصصه، وقد حظيت الفكرة 
بنجاح رائع، وأصبح استخدام )الداتا شو ( رديًفا مالزًما للتدريب 

. ي
ي مدرس�رت

�ز

والعدد  المواد  بتجميع  نقوم  ي 
مدرس�رت إدارة  وتعاون  ي 

وبمبادر�رت  
كل  الأخرى  المشاغل  معلمو  ليستثمرها  إتالفها  المراد  والأجهزة 
ضعف  فهناك  التحديات  عن  أما  إتالفها.  قبل  حاجاته  حسب 
عىل  حصلت  فقد  لذا  ومعدات؛  أجهزة  من  المتاحة  الموارد 
ول لزيارة أقسامها المتعددة من  موافقة مفتوحة من مصفاة الب�رت
بأحدث  تدريبهم  نتاجات  لتغطية  ؛  ي

مدرس�رت مشاغل  جميع  قبل 
التنظيمية  النماذج  من  العديد  كما صممت  المتوافرة،  المعدات 
برامج  أصمم  كما  بها،  والعمل  اعتمادها  تم  المشاغل  لأعمال 
عالجية لسلوكات الطلبة غ�ي المرضية بمساعدة المرشد، وأنّظم 
يجابية،  اكة الإ رحالت لمعلمْي المدرسة؛ ليسود الوّد وتنعكس ال�رش
ولن أِكلَّ أو أمّل كي أبقى بعمل دائم لخلق طالب متمكن، ينطلق 
مقارنة  تتجاوز  بروح  الأجمل  ي 

ووط�ز ي 
ومدرس�رت مشغىلي  بيئة  من 

قيمة الأجر المادي بديمومة العطاء. 

نقوم  ي 
م��درس���رت إدارة  وتعاون  ي 

"وب��م��ب��ادر�رت
بتجميع المواد والعدد والأجهزة المراد إتالفها 
المشاغل الأخرى كل حسب  ليستثمرها معلمو 
فهناك  التحديات  عن  أما  إتالفها.  قبل  حاجاته 
ومعدات؛  أجهزة  من  المتاحة  الموارد  ضعف 
من  مفتوحة  موافقة  عىل  حصلت  فقد  لذا 
من  المتعددة  أقسامها  لزيارة  ول  الب�رت مصفاة 
نتاجات  لتغطية  ؛  ي

مدرس�رت مشاغل  جميع  قبل 
تدريبهم بأحدث المعدات المتوافرة"

تصميم وسيلة تعليمية من المخلفات الميكانيكية التالفة

ز لمعايرة مضخة الديزل   مشاركة مدرسة جرش مع مدرسة الرصيفة المهنيت�ي
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مشاركات المعلمين المتميزين

السم:   منذر عامر محمد فقوسه    
ز ز الثانوية الشاملة للبن�ي ي فزت عنها:  مدرسة الحس�ي

المدرسة ال�رت

ي فزت عنها: مديرية منطقة الكرك
المديرية ال�رت

ي 
الفئة:  الخامسة  | مركز الفوز: الثا�ز

ي تكنولوجيا المعلومات
بية �ز الشهادة العلمية: بكالوريوس علوم حاسوب + دبلوم ال�رت

ي التدريس: 14 سنة
ة �ز عدد سنوات الخ�ب

عدد نصا	 الحصص: 14 حصة 

هذا أنا...

الفئة اخلامسة

، لأقدمها اليوم بمحبة ونصح لكم وعىل  ز ي هللا لمعرفة أ�ار النجاح والتم�ي
وفق�ز

ي 
ي العمل، ثم تقدير قدسية رسالة التعليم، وتب�ز

رأسها مخافة هللا، والإخالص �ز

ي مجالت 
ز ومنتج �ز عداد جيل متم�ي ي تقديم تعليم متطور؛ لإ

رؤية خاصة تتجىل �ز

إعداد جيل  من خالل  ز  للتم�ي السعي  ي 
رسال�رت والتكنولوجيا.  الحاسو	  تطبيقات 

ي مجالت 
منتٍم ومسؤول ومبدٍع، أفراده فرسان التغي�ي وبناة المستقبل، أقوياء �ز

المعارصة  والتكنولوجيا  الحياتية  والمهارات  المعرفة  واكتسا	  ي 
الذا�رت التعلم 

وتوظيفها لخدمة الوطن والمجتمع. 

ز م.معاوية هلسه ُكتب عليها  ي جدارية عند زميىلي المتم�ي
أعجبت�ز

أرددها  ما  اً  وكث�ي للفشل"  التخطيط  ي 
يع�ز التخطيط  ي 

�ز :"الفشل 
لكل ما أقوم به من  الجيد منهاجاً  التخطيط  أعتمد  فأنا   ، ي

لزمال�أ
والمشاريع  للموارد  وإدارة  ودراسللات  وتحليل،  وتقييم  تعليم 
ورة  )تخطيط ثم تنفيذ ثم تقييم وتعاد الدَّ ي

والوقت، وتطوير ذا�رت
بعد التغذية الّراجعة من تأمالت وتوصيات(.

ي  أينما وجدت مع طال�رب لل  تكون ىلي بصمة خاصة  أن  أحرص عىل 
ي أو 

ي كالدعم التق�ز
�ز ز ي مجتمعي لل يظهر فيها ما يم�ي

ي و�ز
أو زمال�أ

التعليمية  العملية  لخدمة  ها  وتسخ�ي للموارد  واستثمار   ، ي
المعر�ز

يجابّية، باثاً نفحات التفاؤل  الّتعلمية، وغرس القيم والتجاهات الإ
لديهم  كاء  رسرش عن  وباحثاً  الّذات  تقدير  عىل  ومشجعاً  والمبادرة، 
ة، وأحلم دوماً بغٍد  ي كث�ي

�رت ي أرى فرص الّتغي�ي والرُّ
؛ لأ�ز رغبة الّتغي�ي

وأولياء  ي 
اكات مع طلب�رت مثابرة ب�رش بكل  وأعمل  أك�رش رفعة وسمو، 

تدعم  واقعية،  مشاريع  ي 
�ز المحىلي  والمجتمع  ي 

وزمللال�أ الأمللور 

زم  ، ولهذا أل�رت ز ز فاعل�ي العملية التعليمية الّتعلمية، وتخرِّج مواطن�ي
؛  المحدد  وقتها  ي 

و�ز وجه،  أفضل  عىل  بأعماىلي  وأقوم  ي 
بواجبا�رت

ي بأن عمىلي جزء من منظومة عمل جماعي يعتمد عىل الكل، 
يما�ز لإ

ي المدرسة 
ي تواجهنا �ز

ي العمل عىل تذليل الصعوبات ال�رت
ويسعد�ز

ي أجد فيها التحدي، مستثمراً الفرص وعنا� القوة المتوافرة، 
لأ�ز

ي حل المشكالت، واتخاذ القرارات  المبنية عىل بيانات 
كما أبرع �ز

ي 
ي كث�ي من الأحيان مع مديري وزمال�أ

ي ، وتتشابه أدواري �ز
مدرس�رت

والمرشد.  

، وحصوىلي  ي
ولطلب�رت ي 

لزمال�أ نجاحي  لقصص  ي 
استعرا�ز ي 

�ز ولعل 
ي 

عىل كث�ي من شهادات الشكر والّدروع وشهادات الّدورات، يزيد�ز
ي أن أكون قدوة بوصفي 

�ز ي عىل العطاء والتطوير، ويج�رب
ثقة بقدر�رت

للزمالء،  مسانًدا  مدربًا  أكون  أن  أحببت  فقد  معاً�ا،  معلًما 
بية  ال�رت لوزارة  معتمًدا  مدربًا  وأصبحت   ،TOT بدورة  فالتحقت 
دعم  لدورة  مدربًا  اً  وأخ�ي  INTEL لدورة  مدرباً  ثم   ،ICDL لدورة 
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وتطوير التعليم ERSP.  وأسعى من خالل التدريب إىل بناء جسور 
ي المدارس المجاورة، وبعد أن حصلت 

ز �ز اكة مع المعلم�ي من ال�رش
ي الوطن من خالل 

ي �ز
ي أن أكون عوناً لزمال�أ

ف�ز ، ي�رش ز عىل لقب التم�ي
بوي، وأطمح أن  ز ال�رت ي مع جمعية جائزة الملكة رانيا للتم�ي

اك�رت رسرش
. ي

ي وط�ز
ة الّتعليم �ز ي مس�ي

ٌّ �ز ي يكون ىلي تأث�ي إيجا�رب

ي
... طلب�رت ي لنتشارك لنحيا ونح�ي

ي مسؤول عن تنمية مهاراتهم 
ي شعور أن�ز

ي ول يفارق�ز
أحب طلب�رت

وشعوري بأنهم يقتدون بمعلمهم كنموذج طيب يوثق العالقات 
ي أعاملهم 

م ذوي الحتياجات والفقراء والأيتام إن�ز بينهم، ويح�رت
ومشاركاتهم  آرائهم  ماً  مح�رت  ، وصدق  ونصح  ام  واح�رت حبٍّ  بكل 
ىلي  اكهم  وإرسرش لهم  بالإصغاء  معجباً  المشاريع،  ي 

�ز وإسهاماتهم 
بمناقشة مشاكلهم. 

ذات يوم أبلغت أبا محمد بعدم اهتمام ابنه ببعض الحصص، 
ه والده  ي موقف تحدي بعدما أج�رب

ي  �ز
وتكّررت الرّسالة إىل أن جاء�ز

عىل مالزمة البيت راهناً ذلك بتوقف رسائىلي الّسلبية حول وضعه 
وتحدي  بثقة  يجيب  ومحمد  اسأل  بأن  الموقف  فكان   ، المدرسي
الحاسوب  صيانة  عن  يعرف  ما  لكل  عمىلي  بتطبيق  منه  فطلبت 
أمام زمالئه وكنت أصور الموقف بالفيديو وعندما شاهد  الأب 
ىلي  ام  الشكر والح�رت يوجه رسائل  عيناه وهو  اغرورقت  التسجيل 
اً بقدرات ابنه،أما فيديو عمار  ز راً دور المتابعة والّتواصل ومع�رت مقدِّ
ذو الحتياجات الخاصة، وهو يصنف مكونات الحاسوب ويركبها، 
فقد أثار اهتمامه، وقد بعث ىلي يطلب الفيديو لعرضه عىل أهله. 
ي خارج المدرسة بقبالت ودودة، وهو ل يكاد 

وما زال عمار يصافح�ز
ره  يعرف الكث�ي من هذه الدنيا، إل أنه ل ينس من عطف عليه وقدَّ

م قدراته. واح�رت

ي 
�ز الّتكافل  صندوق  بإدارة  يبادرون  وهم  ي  بطال�رب أفاخر  واليوم 

ذاعة المدرسية،  ي الإ
المدرسة  وينصحون زمالءهم ومجتمعهم �ز

الظواهر  لعالج  يبادرون  مشاريعهم،  ي 
�ز الفريق  بروح  ويعملون 

ومسؤوليتهم  بعطائهم  ويفخرون  مدرستهم،  ي 
�ز المرغوبة  غ�ي 

امهم للنظام.  وانتمائهم واح�رت

الّتفك�ي  مهارات  تدعم  مفتوحة  أسئلة  طرح  باستمرار  ُد   أتعمَّ  
العليا وحل المشكالت، وكذلك إعداد أنشطة تنمي هذه المهارات 
كة إنتل،  مجيات وتقنيات كأدوات التفك�ي عىل موقع رسرش مستعيناً ب�رب
السبب،  وإدراك  الدليل  تقديم  وأداة   ، ي

المر�أ التدريج  أداة  مثل 
بداعي.  ي والإ يجا�رب ي عىل مهارات الّتفك�ي الإ وأهتم بتدريب طال�رب

بإدارة  يبادرون  وهم  ي  بطال�ب أفاخر  "واليوم 
وينصحون  المدرسة   ي 

�ز الّتكافل  صندوق 
المدرسية،  ذاعة  الإ ي 

�ز ومجتمعهم  زمالءهم 
ي مشاريعهم، يبادرون 

ويعملون بروح الفريق �ز
مدرستهم،  ي 

�ز المرغوبة  غ�ي  الظواهر  لعال	 
وانتمائهم  ومسؤوليتهم  بعطائهم  ويفخرون 

امهم للنظام."  واح�رت

ي مشغل ميكانيك السيارات
تقديم الدعم �ز

ي تدريب لصيانة وتجميع الحاسوب
ي مشغل الحاسوب  �ز

ي �ز طال�رب
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مشاركات المعلمين المتميزين

السم:   خلف أحمد سليمان الطوري    

ز المهنية ي فزت عنها:  الأم�ي زيد بن الحس�ي
المدرسة ال�رت

ي فزت عنها: القرص
المديرية ال�رت

الفئة:  الخامسة  | مركز الفوز: الثالث

الشهادة العلمية: بكالوريوس زراعة

ي التدريس: 9 سنوات
ة �ز عدد سنوات الخ�ب

عدد نصا	 الحصص: 22 ساعة 

هذا أنا...

الفئة اخلامسة

ز الرجاء والمل لتحقيق طموحات ونجاحات عىل مستوى مجتمعي 
أتطلع بعي�ي

ي الحبيبة، فأحرص دائماً أن أخّر	 أجيالً تبقى 
ي طريق مهن�رت

؛ لأترك أثراً �ز الّدراسي

أجياَل  الأحوال، وتكوُن  الأزمان وتبدلت  ت  المسافات وتغ�ي تذُكرنا مهما بعدت 

ي مصاف الدول المتقدمة. لقد 
الغِد وقادة المستقبل وبناة الوطن؛ ليبقى دائماً �ز

ز المدرسة والمجتمع وحوسبة المناهج وإعطاء  تبنّيت مفهوم العمل التشاركي ب�ي

وإقامة  والرسمية،  الأهلية  المؤسسات  طاقات  وتفعيل  المعلم،  دور  الطالب 

ي المسابقات، وتخصيص العائد المالي للمدرسة والطالب، 
المشاريع والمشاركة �ز

وتفعيل الجانب التطبيقي وإدارة الموارد المتوافرة أفضل استغالل.

ز ليس له حدوٌد، لذلك واظبت عىل تنمية نفسي ذاتياً من خالل  الّتم�ي
ي رسالة المعلم، ومتابعة 

ي ورش العمل والمؤتمرات، و�ز
المشاركة �ز

بوي، ولم  ز ال�رت ي جائزة الملكة رانيا للتم�ي
قصص النجاح للفائزين �ز

بية والتعليم  أُغفل أي دورة تدريبية دعيت لها من قبل وزارة ال�رت
ز إىل أن أصبحت مدرباً لدورات عدة،  ز الزراعي�ي ونقابة المهندس�ي
وكان لتكنولوجيا التعليم النصيب الوافر، وقد حرصت عىل اجتياز 

دورة )ICDL( وإنتل المتقدمة والأوتوكاد.

وقد  طموح،  إنسان  أي  عن  بعيداً  ليس  النجاح  طريق  بأنَّ  أرى 
تخصصات  طلبة  أدرّس  فأنا  ؛  عمىلي ي 

�ز عدة  معوقات  ي 
واجهت�ز

وأدائهم، وهذا  ي مستوى تحصيلهم 
�ز كب�ي  تباين  مهنّية، وهناك 

الطلبة  ي تستقطب 
أنَّ مدرس�رت بالإضافة  يتطّلب جهوداً مضاعفة، 

ي الّتواصل مع 
من جميع مناطق المحافظة؛ لذلك أجد صعوبة �ز

والعمل عىل  النجاح  والإ�ار عىل  بالّتحدي  ولكن  الأمور،  أولياء 

، واستقطاب طلبة  ي
توعية المجتمع المحىلي بأهمية التعليم المه�ز

ذوي تحصيل عال لتغي�ي الّنظرة الّسائدة، ول أنس إدارة المدرسة 
الرائعة ممثّلة بالمهندس خالد المجاىلي الذي كان له الجهد الأك�رب 
فكرة  أي  ويشّجع  يدعم  من  خ�ي  وكان  الصعوبات،  تذليل  ي 

�ز
لمصلحة الطالب. 

إن الوصول إىل القمة سهٌل ولكنَّ الأصعب المحافظة عليه، لذلك 
، وسأستمر بتنمية  ي

سأعمل عىل تطوير نفسي أكاديمياً بإكمال دراس�رت
ز الّنقاط  اً للجائزة، وتحس�ي ي مهنياً، وتفعيل دوري بوصفي سف�ي

ذا�رت
، وستبقى الهمٌم عالية  ي ز الخاص �رب ي تقرير المعلم�ي

ي وردت �ز
ال�رت

أخرى  نجاح  وقصص  جديدة،  إنجازات  لتحقيق  أكيدٌة  والرغبة 
ي 

سيكون أولها ) معرٌض زراعيٌّ دائٌم ( ليصبح من أهم المرافق ال�رت
تخدم المدرسة والمجتمع. 
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المهندس خلف الطوري ومجموعة من الطلبة أثناء تفقد مزروعات 

المدرسة

. .. مجتمعي ي لنتشارك لنحيا ونح�ي

المدرسية،  الساحة  عىل  المحىلي  المجتمع  تواجد  ورة  برصز أؤمن 
المجتمع  ثقة  زيادة  عىل  عملت  لذا  بينهما؛  ي  يجا�رب الإ والتفاعل 
ًا؛ مما دفعهم للمزيد من الّدعم  ز ي بوصفي معلًما متم�ي المحىلي �رب
 ، والّتعاون؛ فتواصلت مع أولياء الأمور من خالل هاتفي الشخصي
وزيارة المدرسة والزيارات البيتية، وتعميق أوا� المحبة والأآلفة، 

ات. وتبادل الخ�رب

بيوت  وصيانة  حدائق  بإنشاء  للمدارس  الخدمات  بتقديم  بادرنا 
اتنا  خ�رب وقدمنا  مجاناً،  الأشتال  وتوف�ي  ها،  ز وتجه�ي بالستيكية 
للبلديات والجمعيات، وساعدونا بتوف�ي كث�ي من المواد، وقدمت 
ي والأمن العام ومديرية 

لنا المؤسسات الرّسمية مثل الّدفاع المد�ز
الّزراعة ورًشا تدريبّية عّدة. 

تنسيق  ي 
�ز السّيارات  إطارات  استخدام  بيئية وهي  مبادرة  قدمُت 

حيث  المنطقة  بلدية  مع  بفخر"  "متطوعون  ومبادرة  الحدائق، 
شجعت هذه الفكرة حب العمل التطوعي عند الطلبة، وساعدت 
ي تنفيذ مشاركات عدة لخدمة المجتمع، وتطوعنا لن�رش فكرة زراعة 

�ز
ي غرفة غ�ي مستقلة، ثم 

ي المحافظة، حيث بدأنا بزراعته �ز
الفطر �ز

الجمعيات  ي 
و�ز المديرية  ي 

�ز المهنية  بية  ال�رت معلمي  جميع  دربنا 
أن  عاتقنا  عىل  وأخذنا   ، ز الزراعي�ي ز  المهندس�ي بمساعدة  المعنية 
إقليم الجنوب،  الفطر عىل مستوى  إنتاج بذور  ي 

الأوائل �ز نكون 
المدارس  لالآخرين، وأصبحت مدرستنا من  اتنا  ونجحنا ونقلنا خ�رب

ة. ز ة المتم�ي ي تتبادل المعلومة المفيدة والخ�رب
المجتمعية ال�رت

ي واجهت معوقات عدة 
للنجاح لذة تنسيك كلَّ التحديات، ولك�ز

والمدرسة،  الطلبة  سكن  ز  ب�ي المسافة  بعد  مثل  الأمر  بداية  ي 
�ز

ي عدد الساعات، وفهم الناس الخاطئ للعمل 
والّنصاب العاىلي �ز

 . ي والتفاعل المحدود للمجتمع المحىلي
التطوعي والّتعليم المه�ز

لدى  المسؤولية  تنمية  ي 
�ز المحىلي  المجتمع  مع  اكة  ال�رش أسهمت 

ز أبناء المجتمع والمدرسة،  الجميع تجاه وطنه، وتوطيد العالقة ب�ي
الكث�ي  وإنجاز  المدرسة،  تواجه  ي 

ال�رت المشكالت  لحل  والّتعاون 
ي لم نتوقع أن تنجز خالل زمن بسيط، وعرفنا أن 

من الأمور ال�رت
من أهم عوامِل النجاِح العمَل الجماعيَّ والنفتاح عىل المجتمع 
بطاقاته  والستعانة  الرّسمية،  وغ�ي  الرّسمية  بمؤسساته  المحىلي 

وقدراته ومن خالل دعمه. 

ز المهنية ي مدرسة الأم�ي زيد بن الحس�ي
وع إنتاج الفطر �ز م�رش

بإنشاء  للمدارس  الخدمات  بتقديم  "بادرنا 
زها،  وتجه�ي بالستيكية  بيوت  وصيانة  حدائق 
اتنا للبلديات  وتوف�ي الأشتال مجاناً، وقدمنا خ�ب
والجمعيات، وساعدونا بتوف�ي كث�ي من المواد، 
الّدفاع  مثل  الرّسمية  المؤسسات  لنا  وقدمت 
ورًشا  الّزراعة  ومديرية  العام  والأمن  ي 

المد�ز
تدريبّية عّدة." 
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، فبدأت بالدراسة الجامعية أثناء  ي
هنا بدأ المشوار للتحدي الذا�رت

، أداوم مساًء، وأعمل نهاًرا ح�رت أنهيت السنوات الأربعة. عمىلي

ولم  مديرة،  مساعدة  إىل  ة  سكرت�ي وظيفة  من  العمل  ي 
�ز تدرجت 

أقف عند هذا الحد، عدُت للجلوس عىل مقاعد الدراسة للدراسات 
العليا، وأنهيت الدبلوم العاىلي بعد البكالوريوس، وأخذت أنافس 

عىل مركز المديرة.

زت منذ بداية عمىلي بتحمل المسؤولية والثقة بالنفس، والقدرة  تم�ي
ي عىل 

الأمر كان يشجع مديرا�رت القرارات الصعبة، هذا  اتخاذ  عىل 
أن  قبل  دارة  الإ أمارس  كنت  الصعبة،  المهمات  ي 

�ز  ّ عىلي العتماد 
ي كّل عمل قمت به، ولم أقف عند 

أكون مديرة، وأطبق القيادة �ز
. ي

، فكافحت،  واستمر موضوع التطوير الذا�رت هذا الحدِّ

وتفعيل  والتدريب،  القيادة  ي 
�ز الللدورات:  معظم  ي 

�ز شاركت 
نامج  ل�رب عمل  وورشات  التعليمية،  والقيادة  المدرسية،  المجالس 
ي شبكة القيادة والكتابة، 

فكر أولً، ودورات أكاديمية الملكة رانيا �ز
بية  ال�رت وزارة  عليه  حصلت  الذي  الأيزو  برنامج  بإعداد  وشاركت 

والتعليم، وحصلت عىل شهادة موقف داخىلي لتوكيد الجودة.

بوي، وجائزة  ز ال�رت ي جائزة الملكة رانيا العبدهللا للتم�ي
بعد أن شاركت �ز

يتم  ي 
ال�رت المعاي�ي  تثبيت  عىل  للمحافظة  أتطلع   ، ز المتم�ي المدير 

التقييم عىل أساسها وتطويرها، وصممت صفحة عىل شبكة التواصل 
ز  للتم�ي العبدهللا  رانيا  الملكة  جائزة  إىل  الطريق  باسم  الجتماعي 

بوي، وهذه الصفحة حصلت عىل مشاركات ومشاهدات عديدة. ال�رت

ي
. .. طلب�رت ي لنتشارك لنحيا ونح�ي

الطابور  ي 
�ز أمامي  من  الطالبات  مرور  أثناء  حائرة  أقف  كنت 

وما  هن؟  تفك�ي إىل  أصل  أن  ي 
يمكن�ز كيف  نفسي  أسأل  الصباحي، 

بماذا  أعرف  أن  ي 
يمكن�ز فيها منهن؟ وكيف  ي سأتقرب 

ال�رت الطريقة 
ون؟ وما مقدار طاقاتهن؟ ثم جاءت الفكرة )شبكة التواصل  ز يتم�ي
ي 

بأن�ز الصباحي  الطابور  ي 
�ز أعلنت   )facebook( الجتماعي( 

أرغب  ي 
وأنلل�ز الجتماعي،  التواصل  شبكة  عىل  صفحة  سأصمم 

التخاطب  عن  المسؤولة شخصياً  أنا  وسأكون  جميعا،  بإضافتكن 
من خالل الصفحة.

ي به، 
اح، فلتدخْل وتحدث�ز فمن عندها منكنَّ مشكلة أو رأي أو اق�رت

ة إن رغبت ذلك. يّة التامَّ وكىلي آذان صاغية، وسأتفق معها عىل ال�ِّ

أن  جميل  هو  كم  خالله  من  واكتشفت  وع،  الم�رش بدأ  وبالفعل 

مشاركات المديرين المتميزين

السم:   سناء أحمد أبو حرب 

ي ي الغر�رب
ي فزت عنها:  الشميسا�ز

المدرسة ال�رت

ي فزت عنها:قصبة عمان
المديرية ال�رت

الفئة:  الأوىل  | مركز الفوز: الأول

بية  ي ال�رت
ياء و دبلوم عاٍل �ز ز الشهادة العلمية: بكالوريوس ف�ي

دارة المدرسية: 10 سنوات ي الإ
ة �ز عدد سنوات الخ�ب

هذo أنا...

الفئة األوىل

ي 
دارية والتعليمية �ز كان حلمي عندما كنت أقف دائما أمام لوحة التنظيمات الإ

ي المدرسة، أن أرى اسمي 
ة �ز المدرسة قبل أن أصبح مديرة، وحينها كنت سكرت�ي

ي 
�ز الهرم  قمة  أعىل  ي 

�ز اسمي  سأقرأ  م�رت   ، نفسي فأحدث  وأقف  القائمة،  أول 
المدرسة.
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الجرأة  وأحيانا  اءة،  وال�رب الطيبة  تمتلك  مختلفة،  فئات  مع  تعمل 
. لقد كان السهر صديقي للتقرب من الطالبات،  الزائدة عن الحدِّ
ز بأن الكث�ي منا ليس له القدرة عىل المواجهة  وقد كنت عىل يق�ي
ي 

الشخصية؛ ولكنه يبدع من وراء حجاب، وهذا الحجاب ساعد�ز
ها الكث�ي من عزلتها. وضعت ليانا بصمة  لإخراج الطالبة )ليانا( وغ�ي
من  وأن  مسؤولية،  العمل  أن  أتأكد  ي 

وجعلت�ز المهنية،  ي 
حيا�رت ي 

�ز
يرغب بالنجاح عليه أن يخاطب المستويات كافة، ويساعدها عىل 

النهوض بذاتها.

ليانا فتاة محرومة من والدتها، وهي تع�رب عّما بداخلها من خالل 
الرسم عىل الكمبيوتر، وتكتب تحت رسوماتها، 

وتؤلف القصص والحكايات بطريقة جميلة ورائعة. طلبت منها أن 
ونية،  لك�رت الإ المدرسة  عىل صفحة  لها  وتحمِّ يومية  أحداثًا  تسجل 
وكنت   ، العارسرش ثم  التاسع  ثم  الثامن،  الصف  من  بدأْت  وفعال 

أشيُد بهذا العمل أمام الطالبات.

ية، وشجعنا  ز نجل�ي وع شبكة الكتابة باللغة الإ ي م�رش
جاءت مشاركتنا �ز

ي نجاحها لمعلمتها 
)ليانا( عىل خوض التجربة، وأبدعت وكان الفضل �ز

. هنا قررنا أن نعمل شيئا لليانا؛ يزيد ثقتها بنفسها.  جمانة ج�رب

معهم عىل  عقًدا  وقعت  حاتم( حيث  )مجلة  إىل  اصطحبناها  فقد 
ي المجلة مقابل راتب شهري مقداره 100 دينار.

ام بكتابة قصة �ز ز الل�رت

بشخصية  تتمتع  القادم،  للعام  العامة  الثانوية  ي 
�ز طالبة  ليانا 

رائعة، ولديها القدرة عىل تجسيد الشخصيات، وتأليف القصص. 
ي 

ي هذا الزمان )ليانا( وكلنا نبحث عن الفرص، وننتظر اليد ال�رت
كلنا �ز

، وتشدُّ من أزرنا. تمتدُّ

المسؤولية  بتحمل  عمىلي  بداية  منذ  زت  "تم�ي
القرارات  اتخاذ  عىل  والقدرة  بالنفس،  والثقة 
عىل  ي 

مديرا�رت يشجع  كان  الأمر  هذا  الصعبة، 
ي المهمات الصعبة، كنت أمارس 

ّ �ز العتماد عىلي
ي 

دارة قبل أن أكون مديرة، وأطبق القيادة �ز الإ
 ، الحدِّ هذا  عند  أقف  ولم  به،  قمت  عمل  كّل 

". ي
فكافحت،  واستمر موضوع التطوير الذا�رت

الطالبات أثناء الطابور الصباحي

ي هذا الزمان )ليانا( وكلنا نبحث عن الفرص 
كلنا �ز
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التقدم  مسؤولية  عاتقنا  عىل  أخذنا  المعلمات  ي 
وزميال�رت فأنا 

ي المعلمات 
كت زميال�رت والّنجاح لجميع طالبات المدرسة. لقد أرسرش

ي المدرسة، ففّعلن المجالس 
ي التخطيط لجميع مجالت العمل �ز

�ز
المواهب  ويصقل  القدرات  ينمي  بشكل  المدرسّية  والّلجان 
ي ذلك ) كْن مشاركاً ل مشاهداً (. وح�رت 

للطالبات، وكان شعارنا �ز
ي دورات )شبكات العلوم 

ي التحقت �ز
ي مدرس�رت

أكون مصدر قوة �ز
والمديرية(.  المدرسة  وتطوير  بوي  ال�رت التطوير  دعم  وبرنامج 
القيادة  بدورات  التحقت  بوية  ّ ال�رت المستجدات  ولأواكب 
المجتمعّية،  اكة  ّ ال�رش ودورة  الّتكنولوجيا،  وتوظيف  اتيجية،  س�رت الإ

 . ها الكث�ي وغ�ي

، فواصلت  ز شعرت بعظم المسؤولّية الملقاة عىل عاتقي بعد الّتم�ي
، وأنا مقتنعة أن الوصول للقمة  ز تنفيذ خطط التطوير والتحس�ي
الفائزين  من  ي  كغ�ي حلمي  عليها،  المحافظة  من  بكث�ي  أسهل 
ي ن�رش 

سهام بشكل فّعال �ز نامج الدراسات العليا والإ اللتحاق ب�رب
بوي  ّ ، وإيصال رؤيته ورسالته إىل عنا�المجتمع ال�رت ز ثقافة الّتم�ي
طاقات  أستثمر  أن  كذلك  وحلمي  عامة،  ومجتمعنا  خاصة، 

. ي
ي مدرس�رت

المجتمع  بشكل فعاّل �ز

...مجتمعي ي لنتشارك لنحيا ونح�ي
ي ضوء 

�ز معه  الحقيقية   اكة  ّ ال�رش وبناء  المحىلي  المجتمع  تفعيل 
ي عمىلي بوصفي مديرة مدرسة، 

عالقة تبادلية تفاعلية أمر مهمٌّ �ز
لذا وضعت منهجّية واضحة مبنية عىل خطط منظمة مدروسة. 
ي ومرافقها للمجتمع، وعقدت الدورات 

لقد فتحت أبواب مدرس�رت
والدينّية  الصحّية  المجالت  ي 

�ز لهم  الّتوعوية  ات  والمحا�ز
ي 

ي كل الأوقات، وتواصلت معهم �ز
والثقافّية كافة، ورحبت بهم �ز

ز منهم، تبادلنا  أمور تحصيل بناتهم؛ فوجدت الأشخاص الرائع�ي
أعمال  تنفيذ بعض  ي 

المساعدة �ز الفائدة والمنفعة، وقدموا  ىلي 
ي المدرسة، وبناء مكان آمن للمحروقات، وتقديم الّدعم 

الصيانة �ز
ي بكل 

ي المدرسة، لقد دعموا مدرس�رت
الماىلي للّطالبات المعوزات �ز

ما أوتوا من قوة. 

، استطعت تحقيق الكث�ي  ز من المجتمع المحىلي وبجهد الداعم�ي
بإقامة يوم  جنا مشاركتنا  توَّ الطلبة، وقد  الأنشطة بمساعدة  من 
ي (  الذي استفادت منه 

ي المّجا�ز اكة المجتمعيّة، واليوم الّط�رب ّ )ال�رش
وكم  سواء.  المحىلي عىل حد  المجتمع  وأفراد   ، ي

مدرس�رت طالبات 
المجاورة  الأحياء  لتنظيف  انطلقنا  عندما  عظيمًة  فرحتهم  كانت 

مشاركات المديرين المتميزين

ا عبد الرحمن حسن الحجوج   السم:   خرصز

ي فزت عنها:  بنات سول الثانوية 
المدرسة ال�رت

ي  ي فزت عنها: المزار الجنو�رب
المديرية ال�رت

ي 
الفئة:  الأوىل  | مركز الفوز: الثا�ز

بية  ي ال�رت
ياء و دبلوم عاٍل �ز ز الشهادة العلمية: بكالوريوس ف�ي

دارة المدرسية: 10 سنوات ي الإ
ة �ز عدد سنوات الخ�ب

الفئة األوىل

ا سواء عندما كنت  ز ي أن يكون عمىلي متم�ي
ي مهن�رت

سعيت ومنذ الأيام ) الأول ( �ز
ي بأمانة وإتقان وإخالص، فقمت  معلمة، وبعد أن أصبحت مديرة، وأديت واج�ب
بعمىلي بكلِّ حبٍّ ورغبة ومهنّية عالية وفق خطط واقعية مدروسة قابلة للتطبيق 
إيجاَد جيٍل مؤمٍن بربه ومنتٍم  ي من ذلك 

، وكان هد�ز ي
تتناسب وأولويات مدرس�رت

ي 
ي قدًما �ز

لوطنه وقيادته، مواكٍب للتطورات، ومكتشٍف لذاته، قادٍر عىل الم�ز
حياته العلمية والعملية.

هذه أنا...
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اكة المجتمعية  بحضور معاىلي الوزير  يوم ال�رش

من  تنبثق  والحضارة  حضارة،  عنوان  النظافة  نَّ 
لأ للمدرسة، 

المدارس. 

ولكنَّ هذا وذاك لم يتحقق بسهولة، ولم يصل إلينا عىل طبق من 
ز أفراد المجتمع من يحاول  ذهب، فقْد واجهتنا الّصعاب، وكان ب�ي
ات، ولكن بفضل هللا تعاىل أول  إحباطنا، ويرصٌد لنا لأخطاء والع�رش
نجازات،  منا  أن تتكلم  النتاجات والإ ثم فضل كادر المدرسة، صمَّ
ومخرجات المدرسة ذاتها عىل لسان كل مّنا؛ فالّتحصيل الأكاديمي 
بوية  ال�رت والأنشطة  العامة،   الثانوية  ونتائج  للطالبات،  ز 

ّ المتم�ي
كانت الأقوى للرّد عىل هذه الفئة. 

أطلقنا شعار  الجوانب  ي مدرستنا من مختلف 
�ز أك�رش  نرتقي  وح�رت 

)يداً بيد من البيت إىل المدرسة؛ لنس�ي معاً نحو التطوير(. 

"شعرت بعظم المسؤولّية الملقاة عىل عاتقي 
التطوير  خطط  تنفيذ  فواصلت   ، ز الّتم�ي بعد 
للقمة  الوصول  أن  مقتنعة  وأنا   ، ز والتحس�ي

أسهل بكث�ي من المحافظة عليها"

ي
ي  لصقل الصفة القيادية  عند طالبا�رت المؤتمر الطال�رب
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ز عىلي الردايده  السم:   اعتدال ياس�ي

ي فزت عنها:  الملكة رانيا العبدهللا الثانوية للبنات
المدرسة ال�رت

ي فزت عنها:لواء قصبة عمان
المديرية ال�رت

ي
الفئة:  الثانية  | مركز الفوز: الثا�ز

بية ي ال�رت
الشهادة العلمية: ليسانس لغة عربية، دبلوم دراسات عليا �ز

دارة المدرسية: 21 سنة ي الإ
ة �ز عدد سنوات الخ�ب

هذo أنا...

الفئة الثانية 

العملية  أطراف  ز  ب�ي بالمشاركة  وأؤمن  عظيم،  بشغف  وأمارسها  ي 
مهن�رت أعشق 

فاعلة،  مجتمعية  اكة  ب�رش لتحقيقهما  أطمح  ورسالة  رؤية  ولدي  التعليمية، 
القيم  وإرساء  القدوة،  بسلوك  الآخرين  قيادة  ي 

�ز ُت  ز ّ تم�ي ي 
إن�ز القول  وأستطيع 

والعدالة  العمل  ي 
�ز الإخالص  فكان  بها،  ام  ز الل�رت خالل  من  والأخالق  نسانية  الإ

للقيادة  منهجاً  ز  والمتعلم�ي ز  العامل�ي وتعزيز  والحماس،  والّدافعية  والمساواة 
ي إشاعتها لدى 

ي جاهدُت �ز
ي ُعرفُت بها، إضافة للمحبة واّلصدق والّتسامح ال�رت

ال�رت
ز  والّتم�ي العطاء  فكان  والأمان،  الطمأنينة  الجميُع  فاستشعَر  الّتعلم،  مجتمع 
وكانت  للّتواصل،  كانت جواز مروري  ي 

ابتسام�رت أن  وأزعم  الجميع،  والّدعم من 
 ، ي المستقبلة لكل مالحظة من الّصغ�ي قبل الكب�ي

ي المنتبهة لكل سلوك، وأذ�ز
عي�ز

َّ كلَّ صعب وذللْت كلَّ الّتحديات. قد سهلْت عىلي

أن  ي 
�ز أحقق حلمي  أن  الّتعليم حاولت  بمهنة  التحقُت  أن  ومنذ 

بيئة  ي 
�ز حياتهم  ز  تحس�ي يعمل عىل  تعليٍم،  الّطلبة عىل  يحصل 

تعمل  بحيث  مبدع،  وطالب  ز  متم�ي لمعلم  داعمة  آمنة  تربوية 
ومواكبة  للحياة  إعداده  عىل  البيت  مع  الّتعاون  عىل  المدرسة 
نتعلم   " للمدرسة  شعاراً  تبنيت  ولذلك  ال�يعة،  تطوراتها 
شخصية  لتنمية  الالزمة  الخطط  ووضعنا   " الحياة  ز  لتحس�ي معاً 
الطالبات من النواحي النفسّية والجتماعّية والثقافّية كافة، إضافة 
ي 

ز مستويات الّتحصيل العلمي، وكان اهتمامنا بالبيئة ال�رت إىل تحس�ي
والطالبات  المعلمات  من  العديد  ن  مكَّ قد  ز  والتم�ي بداع  لالإ أ  ته�ي
مع مؤسسات  عالمياً  المتعددة، والنطالق  بالمشاريع  الفوز  من 
الّتعليم  ومبادرة  ومايكروسوفت،  كاليونسكو  مختلفة  تعليمية 

الأردنية، وجائزة الملكة رانيا العبدهللا.

والللّدورات  الورشات  بحضور  ي 
المه�ز ي 

أدا�أ تنمية  عىل  وأحرص 
المدارس  مديري  مع  الللزيللارات  وتبادل  والعالمية،  المحلية 
ات  ي تزويدي بالخ�رب

ين منهم، مما أسهم �ز ز والّتواصل مع المتم�ي
ة وأصبحُت مدربة معتمدة لدى كادر  الالزمة للعمل بمنهجية كب�ي
والمؤسسة الكندية)  SDI (، وانتقلُت بمدرستنا إىل العالمية لتكون 
الأوسط،  ق  ال�رش ي 

�ز  )Innovat	ve School( مبدعة  مدرسة  أول 
ي المؤتمرات العالمية 

ي �ز
ًة لبالدي ومدرس�رت ولم أتواَن أن أكون سف�ي

. ي
ي وطالبا�رت

ي شاركنا بها أنا ومعلما�رت
المتعددة ال�رت

بالتغي�ي  ز  إقناع العامل�ي ي هي 
ي واجهت�ز

التحديات ال�رت ولعل أهم 
كافة،  التعلم  لمجتمع  وري  و�ز مهمٌّ  التطوير  وأن  ورتلله،  و�ز
التكنولوجيا  ي 

�ز وخاصة  ز  المتدرب�ي أول  أكون  بأن  بادرت  ولذلك 
المدرسة،  التدريب داخل  يكون معظم  وأدواتها، وخططت لأن 
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المشاركة بورشة تدريبية

بينهم جعلنا  أن وجودي  كما  ا،  كث�ي الدوام  وقت  يتجاوز  ل  وأن 
نعمل يدا بيد، فأنا أتفهم ظروفهم، وأي� لهم شؤونهم، وأعزز 
ين منهم، وأقدم لهم الدعم المادي )توف�ي البنية التحتية  ز المتم�ي
زهم وإبداعهم الذي  الالزمة للعمل( والدعم المعنوي، ون�رش تم�ي

ات واسعة، وفرتها ىلي أعمالهم ومشاريعهم. ي بخ�رب
أمد�ز

... مجتمعي ي لنتشارك لنحيا ونح�ي

اتيجية  س�رت الإ أهدافه  تحقيق  ي 
�ز المدرسة  عىل  المجتمع  يعتمد 

عداد الأجيال للحياة الفضىل القادرة عىل مواجهة تحديات القرن  لإ
أن  ل  الكفء  القائد   - المدرسة  لمدير  بد  ول  ين،  والع�رش الحادي 
يعمل عىل قيادة الجهود وتوحيد القوى، وبذل الطاقات من أجل 

ذلك.

توثيق  عىل  للّتعلم  المعّززة  ثقافتها  ن�رش  ي 
�ز المدرسة  وتعتمد 

رؤيتها  ن�رش  طريق  عن  ومؤسساته  المجتمع  ز  وب�ي بينها  التصال 
ات  الخ�رب وتبادل  الأمور،  أولياء  مع  تواصلها  ورسالتها، ومن خالل 
ي مدرسة مجتمعية 

ي تصبُّ دوماً لمصلحة الطالب �ز
والمصالح ال�رت

ات  ومحا�ز دورات  من  يحتاجه  ما  للمجتمع  تقدم  أسللوار،  بال 
ي احتياجاته الصحّية والتوعويّة والبيئّية  وورشات عمل توعوية، تل�رب
الّصحي وحمالت  والغذاء  والّ�طان  للسكري  الطبّية  الأيام  مثل 
المنشورات  الّطاقة من خالل  الّتدوير، وتوف�ي  ثقافة  بيئية، ون�رش 
والمعارض الّسنوية، ودورات تعليم المهن، والّدورات الّتكنولوجية 
ات  الخ�رب فادة من أصحاب  الإ إىل  الّتواصل معهم، إضافة  لزيادة 
ات  فادة من خ�رب والمهن باستضافتهم لتقديم أنفسهم للّطلبة، والإ
المعلمات؛ لن�رش قصص نجاحهم بوصفهم قدوة ومصدر إلهام.

ي بناء المجتمع، والقادُة الحقيقيون هم 
إن التعليم هو الأساس �ز

نسانية، وأساُس نجاح  الذين يهتمون بالأفراد والأفكار والعوامل الإ
ي الّتواصل مع المجتمع ومؤسساته، وهذا 

ي قوتها �ز
المدرسة يكمن �ز

كيب شبكة  كات خاصة ب�رت . وقد حصلت عىل دعم من رسرش ٌّ نهج عمىلي
))smart boards و   _ وخارجية  داخلية  ات  ونية-كام�ي الك�رت مراقبة 

عىل  وأحرص  ة،  القص�ي الرسائل  boardsونظام   Wh	te((وأيضا
امهم؛ لتعزيز  استقبال أفراد المجتمع المحىلي وأولياء الأمور واح�رت
أدرب  بنائه، كما  ي 

كاء �ز للوطن؛ لأننا رسرش النتماء  ثقافة  الثقة ون�رش 
المدرسة،  قرارات  ي 

�ز اكهم  رسرش لإ المجتمعية  اكة  ّ ال�رش عىل  ي 
طلب�رت

ة  ي ذلك مسؤولية كب�ي
ا، وحّمل�ز ولهذا كان الفرح بفوزي بالجائزة عامًّ

ي الميدان.
ز �ز لن�رش ثقافة التم�ي

قيام  المجتمع،  لخدمة  بها  قمت  ي 
اللل�رت البيئية  المبادرات  من 

السيد مدير منطقة زهران بحمالت  المعلمات والطالبات برعاية  

بإعداد  قمنا  وكذلك  والجدران،  الأرصفة  وطالء  للمنطقة،  بيئية 
البيئة  الماء والكهرباء، والحفاظ عىل  لوحات توعوية حول ترشيد 
والشوارع  والحديقة  المسجد  ي 

)�ز المنطقة  ي 
�ز ها  ون�رش والأشجار، 

اً  المجاورة إضافة إىل المدرسة(، وقد لقت المبادرة استحسانا كب�ي
. من الأهاىلي

يدوية،  أشغال  عىل  للنساء  تدريبية  دورات  بعمل  قمنا  كما 
وحرف بسيطة كالرسم عىل الزجاج، وأعمال القّش وتدوير المواد 
ز دخل الأرس  كسسوارات؛ لتحس�ي والتطريز، وصناعة الألعاب والإ
ي حياتهم، وازدادت ثقتهم 

ًا إيجابًيا �ز المحتاجة؛ مما أحدث تغي�ي
بالمدرسة وإجراءاتها.

ي بالمجتمع 
ي عالق�رت

لقد واجهت الكث�ي من التحديات والصعوبات �ز
ي التعامل مع الطالبة 

، منها ما يتعلق بالمعلمات وأساليبهن �ز المحىلي
ومتطلباتها،  للمدرسة  ونظرتهم  بالأهل  يتعلق  ما  ومنها  وأهلها، 
بالمدرسة  يتعلق  ما  بظروفهم وأحوالهم، ومنها  يتعلق  ما  ومنها 
ي المجتمع، وبعد تأمىلي لكل ذلك وضعت الخطط 

وبيئتها ودورها �ز
 ، ز من إقناع الأهاىلي ي عىل مر السن�ي

ي مكنت�ز
المناسبة والحلول ال�رت

ام  واح�رت التعليمية،  العملية  ي 
�ز فاعل  يك  ك�رش ثقتهم  واكتساب 

ي حل مشكالت المدرسة.  وطننا 
اتهم �ز مكانتهم، والستفادة من خ�رب

يستحق منا جميعاً العمل بكل طاقاتنا ووعينا، و محتاج إىل محبتنا 
للحفاظ عىل إنجازاته ومكتسباته، والنهوض به نحو الأفضل.

ز وطالب مبدع توف�ي بيئة تربوية آمنة داعمة لمعلم متم�ي
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مشاركات المديرين المتميزين

السم:   م�ز موس إبراهيم رواقة 

ي فزت عنها:  مدرسة صما الثانوية الشاملة للبنات
المدرسة ال�رت

ي فزت عنها:مديرية تربية لواء الطيبة والوسطية
المديرية ال�رت

الفئة:  الثانية  | مركز الفوز: الثالث

الشهادة العلمية: بكالوريوس لغة عربية، ماجست�ي أساليب تدريس لغة عربية

دارة المدرسية: 20 سنة ي الإ
ة �ز عدد سنوات الخ�ب

هذo أنا...

الفئة الثانية

عالية ووقت  برغبة  ي موقعه، 
�ز ينتج  ي  كيف 

ي مدرس�رت
�ز كل فرد  يتعلم  أن  حلمي 

ز كّل  ، ربط ب�ي ا لفكر وتفك�ي قص�ي وتكاليف قليلة،  فبنيت نموذًجا علمًيا عملًيا حيًّ
ي المدرسة وخارجها ضمن نظام تشاركي محفز؛ هدفه فهم الواقع والتعامل 

من �ز
اف المستقبل، وزاد من قدرة المدرسة عىل تقديم خدمة  مع معطياته واست�رش

بمستوى عال من الجودة والرضا.

ي المدرسة 
ي بأن هناك قدرات مختلفة �ز

ي قناع�رت
ي  �ز

وتمثلت رسال�رت
وخارجها،عملت عىل اكتشافها وخلق الرغبة لتنميتها واستمرارها، 
بداعات المختلفة ضمن منظلوملة متآلفة حققت أعىل  فظهرت الإ
شعراء  عن  الإجراءات  هذه  كشفت  حيث  ية،  الب�رش الستثمارات 
، فقمت بتقدير هذه المساهمات  ز ك�رش ز وقيادي�ي ز وفنان�ي وباحث�ي
وتطويرها، ونقل أثر التعلم لمجتمعنا المحىلي عن طريق وسائل 
نجاز لدى الآخرين.  ام والإ ز عالم المختلفة، مما رفع روح الل�رت الإ

وتعميقها،  والنتماء  الولء  قيم  سيخ  ل�رت عندي  ما  أقص  بذلت 
أول  فأنا  الطالبات،  لدى  ي 

والوط�ز ي 
الدي�ز الوازع  تنمية  خالل  من 

ينشد  صوت  وأعىل  منها،  ز  الخارج�ي وآخر  المدرسة  إىل  ز  الداخل�ي
الرياضية،  التمارين  ممارسة  ي 

�ز وجدية  حماسا  هم  وأك�رش للوطن، 
التطوعية،  والأعمال  الوطنية  المناسبات  ي 

�ز مشاركة  وأولهم 
وشاهدت وتابعت وقيمت، ضمن أجواء طيبة ومالئمة ومستقرة، 
الطالبات وذويهم عن  لتحقيق حلمي عزوف  الأك�رب  التحدي  وكان 
ي الأنشطة غ�ي الصفية ظًنا منهم أنها تتعارض مع الدين، 

اك �ز الش�رت
فتشاركت مع ش�رت المجالس وشيوخ المساجد وأساتذة الجامعات 
تعاونية  أنشطة  معهم  وبنيت  آرائهم،  وتصحيح  بهم  لاللتقاء 

لنعمل  لديهم؛  والمرغوبة  الآمنة  الأجواء  ومواثيق خلقية، ووفرت 
ام متبادل بعيدا عن التشدد والتطرف  مًعا ضمن فريق يتعامل باح�رت
ثقافة  لتحقيق  بشوق  أتلهف  ز  التم�ي عىل  حصوىلي  وبعد   . ي

الدي�ز
التجديدية،  بوية  ال�رت الأفكار  تواكب  منفتحة،  تكنولوجية  تواصلية 
ز العملية التعلمية، وتعزز  ي فرق عمٍل تتحمل مسؤولية تحس�ي

وتب�ز
خطوات  وتخطو  والتواصل،  المشاريع  وإدارة  التخطيط  مهارات 

عملية جريئة ومدروسة لتحقيق مفهوم المدرسة المستقلة.

ي
. .. مدرس�رت ي لنتشارك لنحيا ونح�ي

آمنت بأن استثمارنا للمعرفة هو طريقنا لتحقيق الأمن الوظيفي، 
لذلك سعيت إىل إيجاد معلم فعال يقود إىل تعليم فعال، يهدف 
ز مستوى تحصيل الطلبة وتطوير إنجازاتهم، فاستطعت  إىل تحس�ي
فقمت  معهم،  العمل  ومتطلبات  ز  العامل�ي إمكانات  إىل  التعرف 
المدرسة من طاردة إىل  بيئات تعليمية مناسبة، وتحويل  بتطوير 
ي المدرسة، 

جاذبة، فاستحدثت فرقا موسيقية وكشفية لأول مرة �ز
المدرسة  كِت  واش�رت مختلفة،  مناسبات  ي 

�ز بية  ال�رت مديرية  ومثلنا 
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ي موقف تعليمي حي لمجموعة 
يح ضفدعأثناء المشاركة �ز من الطالبات وهن يقمن بت�رش

العسكري،  والتدريب  البدنية  للياقة  الملك  جائزة  ي 
�ز مرة  لأول 

ي التحصيللل الأكاديمي ونتائج المسابقات 
وحققت أفضل النتائج �ز

ي 
�ز المملكة  مستوى   عىل  الأول  المركز  عىل  وحصلنا  المختلفة، 

ي 
�ز ونية، وفزنا  لك�رت الإ التطبيقات  الكريم وتحدي  القرآن  ي 

مسابق�رت
والمركز  بية،  ال�رت وزارة  مستوى  عىل  ي 

و�ز إلك�رت موقع  أفضل  جائزة 
وشجعت  البدنية،  للياقة  ي 

الثا�ز عبد هللا  الملك  جائزة  ي 
�ز الثالث 

. وطبقت برنامج  ز ي جائزة المعلم المتم�ي
اكهم �ز ز عىل اش�رت المعلم�ي

المملكة  الطالبية بصورة رائدة عىل مستوى  لمانات  ال�رب انتخابات 
ومحاكية للتجربة الحقيقية، ومشاركة شعبية رائدة، وفعلت برامج 
وتدعم  نتاجية،  الإ مهاراتهم  وتزيد  الطلبة،  تعلم  تدعم  وزارية 
كتنا(، ووظفت التكنولوجيا  وعي)MIS( و)رسرش انية المدرسة كم�رش ز م�ي
والموسيقى والرسم بجودة عالية، وحوسبت العديد من الحصص 
العديد  وألفت  مختلفة،  لمدارس  تعلمها  أثر  ونقلت  المنهجية، 
مناسبات  ي 

�ز الآخر  ونفذ  بعضها،  ن�رش  ي 
ال�رت الأدبية  الأعمال  من 

ومثلت  وشعبية،  وطنية  مؤسسات  عليها  فت  أرسرش وتربوية  وطنية 
المنطقة تحت مظلة هيئات ومؤسسات مختلفة  ي 

�ز المرأة  قطاع 
قضايا  عن  عللالم  الإ وسائل  ع�رب  وتحدثت  عديدة،  بمناسبات 
اكة المجتمعية ورئيسة للجنة  نامج ال�رش مختلفة، وعملت مدربة ل�رب

انتخابات برلمانية، وأقمت أياما طبية وأندية صيفية مجانية.

ي أؤمن 
، فإ�ز ي أؤمن بأن المدرسة انبثقت من المجتمع المحىلي

 ولأ�ز
أيضا بأنها وجدت لخدمته أيضا، لذلك حرصت عىل ترسيخ هذه 
العالقة وتفعيلها وتقييمها وتقويمها واستمرارها، فقدمت العديد 
المدرسة  أن  هي  ي 

فقناع�رت لهم  الفاعلة  امج  وال�رب الللدورات  من 
. ي يجا�رب حاضنة التطوير، ومركز عمليات التغي�ي الإ

الولء  قيم  سيخ  ل�رت عندي  ما  أق�  "بذلت 
الوازع  تنمية  خالل  من  وتعميقها،  والنتماء 
أول  فأنا  الطالبات،  لدى  ي 

وال��وط���ز ي 
الدي�ز

ز منها" ز إل المدرسة وآخر الخارج�ي الداخل�ي

ي احتفال مهيب
لمانية المدرسية �ز أثناء إعالن نتائج النتخابات ال�رب
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مشاركات المديرين المتميزين

السم:   هيا حسن أحمد الداود 

ي فزت عنها:  البويضة الثانوية الشاملة للبنات
المدرسة ال�رت

ي فزت عنها: الرمثا
المديرية ال�رت

الفئة:  الثانية  | مركز الفوز: الثالث

الشهادة العلمية: بكالوريوس إدارة أعمال /دبلوم تكنولوجيا المعلومات والتصالت.

دارة المدرسية: 4 سنوات ي الإ
ة �ز عدد سنوات الخ�ب

هذo أنا...

الفئة الثانية

الوصول  لحظة  حقيقة  أصبح  الذي  الجميل  حلمي  مع  عشتها  أعوام  أربعة 
يمكن  ل  فالحلم  تماماً،  الحلم  يغاير  كان  الواقع  أن  وبما  الّتكريم.  منصة  إل 
عىل  تشجع  ملهمة  لالهتمام،  ة  مث�ي زة  محفِّ منظّمة  جميلة  ببيئة  إل  يتحقق  أن 
بداع. كان الواقع غ�ي ذلك، فقد أخذت بزمام المبادرة وقيادة عملّية الّتغي�ي  الإ

. ز لرسم صورة أجمل لواقع يرتقي لمستوى الطّموح والّتم�ي

سلوك  ي 
�ز التأث�ي  خالل  من  العملية  لهذه  قائًدا  بدوري  بدأت 

الأهداف  تحقيق  نحو  وطاقاتهم  قدراتهم  وتوجيه  الآخرين، 
حيث  معلنة،  وأهللداف  واضحة  برؤية  للعمل  الّدافعية  ثللارة  لإ
تشاركي  نحو  عىل  للمدرسة  العامة  السياسة  برسم  البداية  كانت 
العمل  إيقاع  تضبط  ي 

ال�رت الّشاملة  العمل  وبرامج  الخطط  لوضع 
الماديّة  الموارد  واستثمار جميع  والفاعلّية،  الكفاءة  ضمن معاي�ي 
العمل  لتنفيذ  المساندة  الفرق  تشكيل  ثم  المتاحة،  يّة  والب�رش
الّتقييم  واعتمدت  القرار،  المناسبة لتخاذ  الّصالحيات  وتفويض 
التقييم  التغذية الراجعة، ونتائج الأهداف مع استمرار  بناًء عىل 
، ونمذجة ممارسات إداريّة ناجحة  ي

ضمن معاي�ي معدة بدليل إجرا�أ
؛  ز المجتمع المحىلي موثقة. وح�رت تكتمل الصورة عملت عىل تحف�ي
يكا فاعالً  تحت شعار )مدرسة بال أسوار(، مدرسة تفتح  ليصبح رسرش
ي 

ة، ولك�ز ته وكفاءته. التحديات كث�ي أبوابها للمجتمع، وتستثمر خ�رب
أؤمن  دمت  ما  للنجاح  ومفاتيح   ، للتفك�ي كمحكات  معها  تعاملت 
ة  ات صغ�ي ي التطوير، واعتمدت إحداث تغ�ي

ي أملك الرغبة �ز
بأن�ز

ات  ي واجهتها- لكنها تغ�ي
بداية -عىل الرغم من مقاومة التغي�ي ال�رت

 . جوهرية ومستمرة لضمان المشاركة، وصد رياح مقاومة التغي�ي

ولأن من يمتلك المعرفة، يستن�ي بأشعة الشمس، فال بد أن يصل 
والمعرفة؛  ة  بالخ�رب ز  العامل�ي جميع  دعمت  لذا  لالآخرين؛  نورها 
ي ضمن 

ي أنمي بها نفسي وقدرا�رت
لتمكينهم مهنياً بالدرجة نفسها ال�رت

المتخصصة  المهنية  بالدورات  والمشاركة  ي 
الذا�رت التطوير  خطة 

بالقيادة، فكانت النتائج كما خططت لها )مدرسة منافسة(.

الميدان  ي 
ها �ز ، وتطبيق معاي�ي ز التم�ي لن�رش ثقافة  اتطلع مستقبالً 

تقي بمدارسنا  إىل مستوى المنافسة الدولية. بوي؛ ل�ز ال�رت

ي 
. .. طلب�رت ي لنتشارك لنحيا ونح�ي

كل  تخترص  واحدة،  الواقع  خطوة  وأرض  الحلم  سماء  ز  ب�ي ما 
اً  ي ولو شيئاً يس�ي

المسافات، تلك الخطوة هي اتخاذ القرار بأن نب�ز
ير�رت بنا إىل أبعد من الحلم، ونتشارك بإعداد جيل قيادي، طموح 

ي قادر عىل التواصل وامتالك أدوات المعرفة الحديثة. إيجا�رب

دارة عملية تعلم الطلبة تقوم عىل خطة تطويرية  ي لإ
ولأن رؤي�رت

الهتمام  عىل  وتركز   ، ز المعني�ي جميع  إعدادها  ي 
�ز يشارك  شاملة 

الطالبات،  تحصيل  مستوى  عىل  لينعكس  التعلم  بيئة  بللإدارة 
وتنمي  تعلمهم  تدعم  رقمية،  تقنية  تحتية  ببنية  وتعزيزها 
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الجاهزية  رفع  تّم  فقد  نسانية،  والإ والقيادية  الفكرية  مهاراتهم 
شاملة  بصيانة  والقيام  نت،  ن�رت بالإ الربط  خالل  من  ونية  لك�رت الإ
وبالتاىلي   ، ي

و�ز لك�رت الإ التعّلم  منظومة  لتفعيل  الحاسوب  لأجهزة 
المعلمات عىل تطبيق هذه  ز  المحوسبة، وتحف�ي المناهج  تقديم 
إىل  ضافة  بالإ الحديثة،  المعرفة  أدوات  إدارة  ليتمكن من  التقنية؛ 
 ، ز للموهوب�ي غرفة  واستحداث  التعلم  صعوبات  غرفة  تفعيل 
التعلم  أنماط  لتناسب  والتقويم؛  التدريس  اتيجيات  إس�رت وتنويع 

والذكاءات المتعددة للطالب.

ي أؤمن أنَّ دعم الطالب المبدع مصلحة وطنية عليا، فقد 
 ولأن�ز

بداع، تدعم مهارات التفك�ي  حرصُت أن تكون المدرسة حاضنة لالإ
ي من شأنها تعزيز الحوار 

بتنظيم المؤتمرات الطالبية الحوارية ال�رت
والّلجان  المجالس  دور  وتفعيل  الآخللر،  والللرأي  الرأي  ام  واحلل�رت
والكشافة  ي  الطال�رب لمان  كال�رب قيادية  بمهام  وتكليفهم  الّطالبية، 
والعلمية  الثقافية  المسابقات  جميع  ي 

�ز اك  والش�رت والمرشدات، 
جت بالحصول  تُوِّ ي 

ال�رت الرياضية  العلمية والمسابقات  والمعارض 
أو  قليم  الإ أو  المديرية  مستوى  عىل  سواء  متقدمة  مراكز  عىل 

المملكة.

ي تصقل شخصية الّطالب، 
عملت عىل تعزيز القيم اليجابّية ال�رت

وتعزز إنتماءه من خالل مبادرات العمل التطوعي مثل )يوم الوفاء 
إنتاجية  أعمال  تطبيق  إىل  بالإضافة  الهمة(  أهل  ومبادرة  للوطن 
وورش عمل ودورات تناسب اتجاهات الطلبة  وميولهم، ومعالجة 
العروض  خالل  من  درامية  بطريقة  وتربوية  اجتماعية  قضايا 
الم�حية بعد أن تم إعادة تأهيل م�ح المدرسة الذي احتضن 
نالت  ي 

ال�رت الطلبة  إبداعات  تقديم  ي 
�ز وأسهم  الفعاليات،  جميع 

التكريم الذي تستحقه.

والمحبة  التناغم  عالقة  هي  هذا  كل  ي 
�ز الأبللرز  العالمة  وتبقى 

. ي
ي بطالبا�رت

ي جمعت�ز
ام ال�رت والح�رت

ي تصقل 
"عملت عىل تعزيز القيم اليجابّية ال�رت

خالل  من  انتماءه  وتعزز  الطّالب،  شخصية 
الوفاء  )يوم  مثل  التطوعي  العمل  مبادرات 
ضافة إل تطبيق  للوطن ومبادرة أهل الهمة( بالإ
تناسب  ودورات  عمل  وورش  إنتاجية  أعمال 

اتجاهات الطلبة  وميولهم"

 مشهد من م�حية )آه. ...يا وطن ( للكاتب الم�حي فخري 

مياس وإخراج هيا الداود

الروح. .. وروح الحياة..."من فعاليا ت اليوم المفتوح للطفولة والسالم " الطفولة. .. حياة 
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ي مجتمع 
ز �ز ز فاعل�ي ز وعامل�ي ز ومهني�ي ي مدرس�ي حلمي أن أرى طال�رب
ل يقبل العجز والكسل. وأسعى إىل تحقيق ما أتم�ز بل :

• ي 	
ومعلما�رت ي 

لطلب�رت ونفسيا  مادياً  آمنة  مدرسية  بيئة  توف�ي 
ومجتمع المدرسة. 

• اتيجيات التدريس الحديثة 	 ي إس�رت
ي عىل التنويع �ز

تدريب معلما�رت
ي تراعي الفروق الفردية، وتراعي الميول والحاجات.

ال�رت

• 	. ز المدرسة والمجتمع المحىلي اكة مجتمعيه تبادلية ب�ي بناء رسرش

• العملية 	 محور  الطالب  لخدمة  تطويرية  مبادرات  عمل 
التّعُلمية التعليمية. 

من  العديد  عىل  اعتمادا  باستمرار  مهنياً  نفسي  تنمية  عىل  أقوم 
من  الّراجعة  والتغذية  الذات،  تقييم  كاستبانة  التقييم  وسائل 
والمعلمات  بية،  ال�رت ومديرية  أمور،  وأولياء  طلبة،   ( الميدان 
الّتحديات  أهم  ومن  المجاورة(.  المدارس  ي 

�ز والزّميالت  والزّمالء 
: الّظروف المادية، والبنية التحتّية، وضعف التواصل  ي

ي واجهت�ز
ال�رت

مكان  ي عملت قدر الإ
. إل أن�ز من قبل أولياء الأمور، ومقاومة الّتغي�ي

الّتحديات  بعض  من  للّتخلص  الجهات  بعض  مع  الّتواصل  عىل 
وفرق  ضانا،  ومحمية   ، ز المتطوع�ي وبعض  سمنت،  الإ كة  رسرش مثل 

من  ز  المتعاون�ي بعض  وطاقات  الأردن،  نهر  ومؤسسة  السالم، 
أكانت  ي سواء 

تواجه�ز ي 
ال�رت الُمعوقات  من  للتخلص  الأمور  أولياء 

ز  ي للمستقبل: أن يعمَّ التم�ي
مادية أو بنية تحتية. ومن أهم تطلعا�رت

ين الذين ينعكس  ز ٌ من المتم�ي ، وأن يكون هناك عدٌد كب�ي ي
منطق�رت

وذلك  باستمرار  ي 
ذا�رت بتطوير  أقوم  الطلبة.  أبنائنا  عىل  نتاجهم 

الفضائيات،  عىل  بوية  وال�رت السياسية  المستجدات  متابعة  بل: 
الجتماعي،  التواصل  ووسائل  ذاعة،  والإ والصحف،  نت،  ن�رت والإ
الميدان  ي 

�ز تُطرح  ي 
ال�رت التدريبية  والورش  بالدورات  واللتحاق 

ية،  ز نجل�ي مثل دورة تطوير المدرسة والمديرية، ودورات اللغة الإ
وتوعوية  علمية  مؤتمرات  وعقد  رانيا،  الملكة  أكاديمية  ودورات 
 ، ، وحضور مؤتمرات وورش للمجتمع المحىلي ي

ي منطق�رت
إرشادية �ز

. ي
ي محافظ�رت

ز �ز والتواصل مع الجامعات ومديرية الثقافة والمثقف�ي

ي
... طلب�رت ي لنتشارك لنحيا ونح�ي

يعانون من  المدرسة،  ي 
�ز وطالبة  ي ع�رش طالباً 

اث�ز المشكلة وجود 
الوعي  وعدم  الأهل،  ِقبل  من  وإهمالهم  النطق،  ي 

�ز صعوبات 
ي التحصيل، فهم يعانون 

ي الطلبة، وكذلك أثرها �ز
بالأثر النفسي �ز

مشاركات المديرين المتميزين

السم:   فتحيه عبد هللا عىلي الخوالده 

ي فزت عنها:  عاتكة بنت عبد المطلب س.م
المدرسة ال�رت

ا ي فزت عنها: لواء بص�ي
المديرية ال�رت

الفئة:  الثانية  | مركز الفوز: الثالث

بية ي ال�رت
ية، دبلوم عال �ز ز الشهادة العلمية: دبلوم كلية مجتمع،  بكالوريوس لغة إنجل�ي

دارة المدرسية: 5 سنوات ي الإ
ة �ز عدد سنوات الخ�ب

هذo أنا...

الفئة الثانية

ي عملْت عىل تطويري بشكل جذري، وارتقْت 
ز بفوزي بهذه الجائزة، وال�رت أفتخر واع�رت

ي 
ز علم�ز ، فالّتم�ي بأحالمي وطورتها. أحالم كانت بسيطة، والآن أصبحت أك�ب بكث�ي

إعداد جيل  ي 
�ز نائية  منطقة شبه  أسكن  وأنا  أطمُح  اً،  ز تم�ي الّتحدي  من  أخلق  أن 

قيادي، واثٌق بنفسه، متعلم ومنتٍم لوطٍن ترعرع وتر�ب فيه.
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ي 
ها؛ مما يمنعهم من الندماج �ز من مشاكل نفسية كالخجل وغ�ي

نفسية  مشاكل  لوجود  وذلك  بالمشكلة  المدرسة. شعرت  مجتمع 
ها، وانخفاض مستوى تحصيل الطلبة. عند الطلبة كالخجل وغ�ي

لمعالجة  عالجية  خطة  إيجاد  كانت  بها  قمت  ي 
اللل�رت الإجللراءات 

منتهى  والمعلمة  الأهل  كت  أرسرش النطق.  عالج  تستدعي  الضعف 
بية الخاصة صفاء الرتيمات. اتصلت مع  العويضات ومعلمة ال�رت
معالجة  أجل  من  الطفيلة  ي 

�ز الموجود  الوحيد  وهو  نطق،  خب�ي 
الطلبة داخل المدرسة، وذلك لأن مركز عمله يبعد عن المدرسة 

ز كم. ست�ي

ين ديناراً عن كل طالب، ورفض الأهل الدفع،  طلب الخب�ي ع�رش
ي المدرسة 

. تم فتح المركز �ز ز ع�ي وتم توف�ي المبلغ من أحد المت�رب
أوقات  خارج   ( مساًء  2لل4  الساعة  من  الأسبوع  ي 

�ز ز  يوم�ي مدة 
الجميع  من  والشكر  الستحسان  الفكرة  لقت  الرسمي(.  الدوام 
ح�رت أنَّ العدد زاد إىل 22 طالًبا من المدارس المجاورة، وستنفذه 
مدارس أخرى. وقد تحسن بعض الطلبة بنسبة %100، وبعضهم 
الآخر بنسبة %80، وآخرون %50 لأنهم بحاجة لمعالجة الأسنان 

ليكونوا أفضل. 

ي من خالل تدريب 
، وحّل المشكالت عند طلب�رت أقوم بتنمية التفك�ي

داخل  باستخدامها  ليّقمن  اتيجيات؛  س�رت الإ هذه  عىل  المعلمات 
ي صنع بعض القرارات 

اك الطلبة �ز الغرفة الصفية، وأعمل عىل إرسرش
ي 

ال�رت والحلول  البدائل  المشكالت، ووضع  أسلوب حلِّ  من خالل 
ي خطط المدرسة، وأعقد 

ك الطلبة �ز تؤدي إىل القرار السليم، وأرسرش
خالل  من  المشكالت  وحلِّ  التفك�ي  لتنمية  للطلبة؛  تدريبية  ورًشا 

ي تشكلها المدرسة.
مجتمعات التعلم ال�رت

"أقوم عىل تنمية نفسي مهنياً باستمرار اعتمادا 
عىل العديد من وسائل التقييم كاستبانة تقييم 

الذات، والتغذية الّراجعة من الميدان"
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حفـــل جمعـــــية
الجـــــائزة



التعليم  فاعلية  معيار  عىل  الضوء  تسليط  تم   2012 عام  ي 
و�ز

ها وزنًا،  ز وأك�رب
ّ ي من معاي�ي جائزة المعّلم المتم�ي

وهو المعيار الثا�ز

ي إعداد الطلبة للحياة العملّية. 
ويتناول دور المعّلم والمتعّلم �ز

إىل  أبناءنا  نرسل  لماذا  لسؤال:  مختلفة  إجابات  سماعنا  فمن 

المدرسة؟ تعرّفنا أهداف الطلبة وآمالهم وطموحاتهم من العملّية 

ز من المجتمع أيضا،  التعّلمّية التعليمّية، وإىل أولياء أمور ومعني�ي

المعاي�ي  ي 
�ز معّلمينا  تواجه  ي 

ال�رت التحّديات  أك�رب  عىل  تعرّفنا  كما 

السابقة، وكيف تخطاها المعلمون، أو خففوا من آثارها السلبّية 

ين. وقد  ز
ّ ز ومديرين متم�ي من خالل عرض تجارَب واقعّيٍة لمعّلم�ي

حفل  مالمح  أبرز  عرض  ز  التم�ي مجلة  من  العدد  هذا  ي 
�ز ارتأينا 

التكريم الملكي لعام2013.

الحفل الملكي  

عالن عن أسماء الفائزين بالجوائز  تقوم جمعية الجائزة سنوياً بالإ
خالل حفل التكريم الملكي الذي يقام تحت رعاية جاللة الملكة 
الجائزة  جمعية  لرسالة  تحقيقاً  وذلك  المعظمة،  العبدهللا  رانيا 
منهم".  ين  ز المتم�ي ز  وتحف�ي ز  بوي�ي ال�رت "تقدير  بعبارة  تبدأ  ي 

وال�رت
من  ين  والع�رش السادس  ي 

�ز العبدهللا  رانيا  الملكة  جاللة  وكرمت 
المعلم  لجائزة  الثامنة  بالدورة  الفائزين  ز  المعلم�ي ي 

الثا�ز ين  ت�رش
التكريم  ي حفل 

ز �ز المتم�ي المدير  لجائزة  الثانية  ، والدورة  ز المتم�ي
كان  والذي  ي  ونُح�ي لنحيا  لنتشارك  تحت شعار  تحت  أقيم  الذي 
بية  ال�رت وزير  معاىلي  الحفل  هذا  وحرصز  زين.  كة  رسرش من  بدعم 
الشخصيات  من  العديد  إىل  ضافة  بالإ الوزارة  وطاقم  والتعليم 

حفل التكريم لعام 2013
مقدمة

ز  ّ بوي"، وتتضّمن هذه الثقافة عرض معاي�ي التم�ي ز ال�رت ّ ز جزٌء من رسالة "جمعّية جائزة الملكة رانيا العبدهللا للتم�ي ّ إّن ن�رش ثقافة التم�ي

ي المجتمع بكّل فئاته وتخّصصاته. 
حها بطريقة عملّية وسهلة وقابلة للتطبيق �ز ي يتّم عىل أساسها اختيار الفائزين بالجوائز و�رش

ال�رت

ز الفائزين بالجوائز،  بوي�ي ي احتفالها الملكي السنوّي من خالل قصص واقعّية لل�رت
ولذلك ارتأت "جمعّية الجائزة" عرض هذه المعاي�ي �ز

بويّة بطريقة  ي تواجهه. وتسعى جمعّية الجائزة إل تقديم المعاي�ي ال�رت
وبما يالمس حياة كّل فرد من أفراد المجتمع والتحّديات ال�رت

بوّي، آملة أن تقّدم بذلك حفالً ذا قيمة ُمضافة للجميع.  يصال الهدف إل الحضور، ح�رت وإن لم يكونوا من القطاع ال�رت مدروسة لإ

ز  ّ ي المعّلم المتم�ي
، حيث تم تسليط الضوء عىل المعيار الأول من معاي�ي جائز�رت فكان حفل عام 2011 أول حفل يبدأ بتقديم المعاي�ي

ي الحفل والمشاهد: ما ُحُلُمَك؟ ما رؤيتك؟ ما هدفك؟ ما 
ز وهو "الفلسفة الشخصية"؛ ليسأل ويخاطب المتواجد �ز ّ والمدير المتم�ي

جابة عنها تشّكل "الفلسفة الشخصّية" للفرد. ي الحياة؟ أسئلة دعت إل التأمل والتفك�ي خالل الحفل، والإ
أدوارك �ز
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الجائزة ضمن تغطية  بوية الأردنية، وأصدقاء وداعمو جمعية  ال�رت
ة.  ز إعالمية مم�ي

معيار حفل عام 2013: العالقة التشاركّية 

ي حفل 2013 تّم تناول معيار "العالقة التشاركّية مَع أولياء الأمور 
�ز

“شؤون  ومعيار   ، ز
ّ المتم�ي المعّلم  جائزة  ي 

�ز  " المحىلي والمجتمع 
. ويهدف  ز

ّ ي جائزة المدير المتم�ي
الطلبة وتفعيل الفئات المعنّية" �ز

ز  ز المدرسة والمعني�ي هذان المعياران إىل بيان العالقة التشاركّية ب�ي
ي الرتقاء 

)المدير، المعّلم، الطالب، الأرسة، المجتمع(، ودورهما �ز
والمنتج  الصالح  المواطن  عداد  لإ التعليمّية؛  التعّلمّية  بالعملّية 
 ّ ي يجا�رب الإ والتفاعل  والتشارك  التواصل  خالل  من  بوعي  والمنتمي 
لنتشارك  شعار  تحت  العزلة،  ترفض  مجتمعّية  مدرسة  يجاد  لإ
المعيار، وعرض قصص  تقديم  الحفل  وتّم خالل   . ي ونُح�ي لنحيا 
ين؛  ز

ّ ز ومديرين متم�ي بوّي عىل لسان معّلم�ي واقعّية من الميدان ال�رت
ي كيفّية مواجهة التحديّات المختلفة؛ بهدف 

واستعراض تجاربهم �ز
. ز الوصول إىل عالقة تشاركّية فاعلة مَع جميع المعني�ي

بوي قصص نجاح من الميدان ال�رت

، عكست  ز ت�ي ز ز متم�ي ز واقعية لمعلمت�ي شملت فقرات الحتفال قصت�ي
ي مواجهة وتخطي بعض التحديات 

يجابية �ز دورهما وممارساتهما الإ
ي بناء جيل منتم ومنتج ومفكر، 

ي الميدان، وأثر ذلك �ز
الموجودة �ز

ومن هذه التحديات:

تسليط  تم  التحدي  هذا  لمواجهة  فيه:  المرغو	  غ�ي  السلوك 
ة نجاح طويط من مديرية الرمثا،  ز الضوء عىل قصة المديرة المتم�ي
أّن  ومعلماتها  هي  مالحظاتها  حول  المديرة  هذه  قصة  وتتمحور 
تظهر  وكانت  الأب،  من  ح  الم�رب ب  للرصز يتعرّضون  الطلبة  بعض 
عليهم سلوكات غ�ي طبيعية كالنطواء والنكسار العاطفي والخوف 
ي الحصص. ومَع 

ز �ز ك�ي من التعامل مَع الزمالء والمعلمات وعدم ال�رت
ز أّن هذه المشكلة موجودة عند كث�ي من طلبة المدارس 

ّ البحث تب�ي
ز 

ّ الأخرى. فعملت بدايًة عىل مشكلة طالب باستدعاء والده، فتب�ي
ي غالب وقته نتيجة 

ب الأم والأبناء كحالة عصبية تتمّلكه �ز أنه يرصز
ب والكدمات  لبعض الظروف، فأطلعته عىل حالة ابنه وآثار الرصز
ثّم  لمالحظاتها.  الأب  استجاب  عّدة  وبعد جلسات  عىل جسده، 
ز لها  ي مالحظته ح�رت نهاية العام، فتب�ي

راقبت الطالب واستمرت �ز
به. توقف الأب عن �ز

عقدت  فقد  المجتمعية،  للمدارس  عنقود  مركز  مدرستها  وكون 
لقاءات عدة مَع المجتمع المحىلي لجميع مدارس العنقود، قدمت 

الأرسة؛  حماية  مركز  مَع  بالتعاون  والندوات  ات  المحا�ز فيها 
وشخصيته  الطالب  سلوكات  ي 

�ز الأرسي  العنف  بأثر  لتوعيتهم 
ونفسيته، وعىل الرغم من قّلة استجابة أولياء الأمور للحضور بدايًة 
ات التوعية إليهم وتكرار استدعائهم،  إل أنها استمرت بإرسال ن�رش

ة ملحوظة لحضورهم واهتمامهم.  حيث ل�رت ذلك استجابة كب�ي

تم  التحدي  هذا  لمواجهة  الأمور:  لأولياء  القتصادي  الوضع 
ة هناء أبو رمان من مديرية   ز تسليط الضوء عىل قصة المعلمة المتم�ي
ز الباشا وهي منطقة شعبية، وتتمحور قصة هذه المعلمة حول  ع�ي
ي بداية العام الدراسي حول ازدياد قلق أولياء الأمور 

مالحظاتها �ز
ي 

لبناتهم  �ز الكتب المدرسية والزي المدرسي  ي ما يتعلق بتوف�ي 
�ز

ي منها أهاىلي المنطقة، 
ي يعا�ز

ظّل الظروف القتصادية الصعبة ال�رت
ز أوضاعهم  ي مبادرة تساعد أهاىلي المنطقة عىل تحس�ي

لذا فكرت �ز
ي المنطقة، 

القتصادية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحىلي �ز
ح الفكرة،  فعقدت عدًدا من الجتماعات مَع المجتمع المحىلي ل�رش
ي من تعلم مشاريع 

ي تأمينهم بدخل إضا�ز
وبّينت لهم دور الفكرة �ز

لتعلم  لالأمهات  تدريبية  ورشات  عقد  عىل  عملت  حيث  حرفية، 
وع معظم أهاىلي  ي منازلهن، وخدم هذا الم�رش

مهنة حرفية يتِقنها �ز
ي 

وعا يدرُّ دخالً اضافًيا عليهن، وساعدهن �ز المنطقة، وأصبح م�رش
تخفيف العبء عن الأرسة.
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المعرض المتنقل 
للمتميزين



المقدمة:

وهي"  الجائزة  لجمعية  اتيجية  س�رت الإ الأهللداف  لإحللدى  تحقيقاً 
ين والستفادة  ز ز المتم�ي ز وتطوير أساليب تحف�ي ي تحس�ي

المساعدة �ز
بوي"؛ تسعى الجمعية إىل تنفيذ نشاطات  ز ال�رت منهم لن�رش ثقافة التم�ي

ي الميدان.
ز من خالل سفراء الجائزة �ز تركز عىل ن�رش ثقافة التم�ي

المتنقل"  "المعرض  نشاط  استحداث  النشاطات  هذه  ومن 
ين ويهدف إىل  تسليط الضوء عىل بعض التجارب الواقعية  ز للمتم�ي
مواد  محوسبة،  حصص  تعليمية،  )وسائل  خالل  من  ين  ز للمتم�ي
اتهم، وتقديمهم نماذج يحتذى بها  تعليمية، . ..الخ( لتعميم خ�رب
ي ن�رش ثقافة 

بوي، استكمال لرسالة جمعية الجائزة �ز ي الميدان ال�رت
�ز

ز  ي أقاليم الأردن كافة، وباعتماد المعلم�ي
بوي �ز ي الميدان ال�رت

ز �ز التم�ي
بوي.، وقد تم عقد المعرض  ي الميدان ال�رت

ين سفراء لها �ز ز المتم�ي
التكريم  الوسط عىل هامش حفل  إقليم  ي 

�ز ي عام 2012 
�ز الأول 

العبدهللا،  رانيا  الملكة  جاللة  قبل  من  افتتاحه  تم  والذي  الملكي 
ي إقليم الشمال/ قصبة إربد.

ي عام 2013 �ز
والمعرض الثا�ز

ز مديريات المملكة  وتسعى الجمعية ليكون هذا المعرض متنقال ب�ي
بجائزة  الفائزين  ز  للمعلم�ي الواقعية  التجارب  الضوء عىل  لتسليط 
، ولعرض بعض من أعمالهم  ز الملكة رانيا العبدهللا للمعلم المتم�ي
اتهم  وتعميم خ�رب بوي،  ال�رت ز  للتم�ي التطبيقي  الجانب  تعكس  ي 

ال�رت
بوي. ي الميدان ال�رت

ز �ز وتقديمهم نماذج للتم�ي

الأعمال المشاركة:

من  ومعلمة  معلماً   25 ين  ز للمتم�ي المتنقل  المعرض  ي 
�ز شارك 

ين من مختلف مناطق المملكة، قدموا أعمال ضمن محاور  ز المتم�ي
متنوعة: 

اتيجيات التدريس. 1 إس�رت

وسائل تعليمية. 2

اتيجيات التقويم. 3 إس�رت

ربط الطالب بواقع الحياة. 4

ي خمس زوايا، تع�رب كل منها عن 
وقد تم توزيع أعمال الفائزين �ز

فئة من فئات الجائزة الخمسة وهي:-

• الفئة الأوىل )الروضة والتعليم الأساسي من الصفوف: الأول إىل الثالث(	

• الفئة الثانية )التعليم الأساسي من الصفوف: الرابع إىل الثامن(	

• : التاسع والعارسرش (	 ز ي الصف�ي
الفئة الثالثة ) التعليم الأساسي �ز

• الفئة الرابعة ) التعليم الثانوي – الأكاديمي (	

• ي (	
الفئة الخامسة ) التعليم الثانوي – المه�ز

الأعمال المشاركة هي:

المعرض المتنقل
للمتميزين
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المدرسةالمديريةالسمالفئة

الأول���ى

ي كنانة سناء يوسف احمد حمادنة 
عقربا الأساسية المختلطة ب�ز

اسكان الجامعة الثانوية المختلطةلواء الجامعةسحر عبد الكريم فياض

خولة بنت ثعلبة الأساسيةلواء الجامعةغادة أحمد الصمادي

*ذيبانعال ابو جابر

*الزرقاء2بسمة معمر

ز الثانوية الشاملة المختلطةقصبة اربدختام عىلي احمد صالح خديجة أم المؤمن�ي

الثاني���ة

ي  ز الزع�رب زالسلطاسماء ياس�ي ي للتم�ي
الملك عبدهللا الثا�ز

ز الكرك الثانوية للبناتالكركن�ين شفيق عواد البقاع�ي

زلواء وادي السريجارس جورج اسكندر جارس ام عبهره الثانوية للبن�ي

حي العماوي قصبة عمانرنده احمد عبد العزيز

الثالث���ة

تما�ز بنت عمرو الثانويةالرصيفةسالم يوسف العطي

ي
ي كنانةسوسن محمود الحورا�ز

حريما الثانوية الشاملة للبناتب�ز

 السويسه الثانوية للبنات وادي السريفاطمة ابراهيم محمد سالمة

ميمونة بنت الحارث الساسية المختلطةالرمثاماجدة محمد راشد السقار

وق عبدالعزيز سليمان  المعايطة زالكركرسرش الملك عبد هللا للتم�ي

زالكركسهى شمىلي الملك عبد هللا للتم�ي

الرابع��ة

الملكة رانيا العبدهللا الثانوية للبناتقصبة عمانخوله يوسف عىلي الأطرم

يا الثانوية للبناتقصبة اربد ناديا فتحي بيطار ط�رب

زقصبة اربد نائلة جمعة المهداوي ي للتم�ي
الملك عبدهللا الثا�ز

زقصبة اربدغادة مرمش ي للتم�ي
الملك عبدهللا الثا�ز

ي العاصلواء ماركافاطمة فالح مصطفى الدعجة امامة بنت أ�رب

الخامسة

وصفي التل الثانوية الشاملةقصبة اربدمصطفى صالح مصطفى منصور

ز جالوت الثانوية للبناتقصبة عمانخولة يونس ع�ي

*لواء ماركافداء زرارة

زلواء وادي السريمدحت احمد حسن العزة وادي السري المهنية للبن�ي
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