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ْفـنا عن نفسك بكلمات  َعـرِّ

معلمــة تهــدف لبنــاء جيــل واٍع، مثقــف، قــادر علــى اإلبــداع واإلبتــكار، ُمحــاِور، قــدوة، 
منتــج، فاعــل، منتــٍم لدينــه ووطنــه. 

أبنائــي  زرعــت قيمــة وخبــرة جديــدة فــي  أخــرج مــن موقــف تعليمــي إال وقــد  ال 
الطلبة. 

لماذا تقدمت للجائزة 

ألتعــرف علــى مواطــن القــوة لــديَّ وأطورهــا، ومواطــن الضعــف وأعالجهــا، وأثبــت 
لنفسي ولآلخرين قدرتي على التحدي واإلصرار للوصول لهدفي. 

ما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة؟ 

القــدرة علــى الحــوار وخــوض أي نقــاش فــي صميــم عملــي، وقدرتــي علــى إثبــات 

ذاتــي أمــام اآلخريــن دون خــوف أو تــردد وثقــة كبيــرة بمهاراتــي وقدراتــي، وأصبحــت أخــوض أي تجربــة 
دون خوف أو تردد، وأصبح لدي الرغبة في تعلم كل جديد يكسبني خبرة أطور فيها ذاتي. 

ما الرسالة التي توجهها للمعلمين لتحفيزهم لخوض هذه التجربة؟

أدعــو جميــع زمالئــي لخــوض هــذه التجربــة؛ ألنهــا تحــدد مســارك، وتنظــم أمــورك، وتجعلــك قــادًرا 
الطــرق وأدق  بأقصــر  المناســبة  الحلــول  وإيجــاد  بحلــم وصبــر وجلــد،  أي مشــكلة  علــى مواجهــة 

التفاصيل دون خوف أو أرق. 

ُه مثلك األعلى في الحياة؟  من هو الشخص الذي َتـُعـدُّ

القــدرة علــى التقليــد وتمثيــل األدوار ودبلجــة الصــوت، وســرد القصــة بطريقــة معبــرة، والقــدرة 
مــى، وتأليــف قصــص قصيــرة مقدمــة للــدروس بســيطة وهادفــة، وعمــل  علــى اســتخدام مســرح الدُّ

ــرة هادفــة بعضهــا مــن تأليفــي. مســرحيات قصي

رســالة توجههــا إلــى معلــم تــرك فيــك بصمــة ســاعدتك للوصــول إلــى مــا أنــت عليــه 
اليــوم؟ 

رســالة للدكتــورة ناهــدة مشــرفتي العزيــزة، فــال زالــت كلمتــك تــرنُّ فــي أذنــي؛ )كل اإلبــداع إلــي داخــل 
صفــك ليــش مــا بطلــع بــرا(، وأوجــه رســالة شــكر وعرفــان للدكتــورة وفــاء قوابعــة المتميــزة، فلــن 
أنســى فضلــِك فــي بدايــة تقدمــي للجائــزة، ودعمــِك المســتمر للوصــول لهــذه المرحلــة، وأوجــه رســالة 
تقديــر واحتــرام وحــب للمعلمــة المتميــزة ديمــا بيــاري علــى دعمــِك وجهــودِك ومســاندتِك لــي فــي 

مراحل الجائزة. 
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زاوية مسرح الدمى والحكايات في كرنفال األطفال

   عرض مسرح دمى لطلبة المدرسة سكتش عن شهر 
رمضان من تأليفي

زاوية مسرح الدمى والحكايات في كرنفال األطفال

حصة تطبيقية بالقبعات الست للتفكير

ز رسالتي بعد التميُّ

حتــى تصــل إلــى النجــاح، عليــك أن تصــوغ رســالتك الخاصــة التــي تؤمــن بهــا وتــودُّ أن تحققهــا؛ مــن أهــداف 
وخطــط تديرهــا بمهارتــك الذاتيــة واســتغاللك الوقــت لتحقيقهــا، فالســير نحــو النجــاح رحلــة ال نهايــة لهــا، 
ــدت رســالتي بعــد الفــوز فــي تــرك بصمــة المعــة، ورســم بســمة وســعادة علــى وجــوه  ومــن هنــا فقــد تجسَّ
طلبتــي تظــلُّ محفــورًة فــي وجدانهــم علــى مـــرِّ الســنين، وعــدم الخــروج مــن أيِّ موقــف صفــي إال وقــد زرعــت 

هم للمســتقبل. فــي نفوســهم قيمــة ومبــدأ ومعروًفــا ُيِعـــدُّ

ـــر .. ُتـبِدع  َفــكِّ

ــة، فأحــرص لذلــك علــى اســتخدام اســتراتيجية لعــب  ــاء شــخصية مســتقلة واثقــة اجتماعي ــا لبن  أســعى دائًم
األدوار وتطبيــق الــدروس بالمســرحيات والحــوار المنظــم، وِلـَتـُعـــمَّ الفائــدة نشــرت أعمــال طلبتــي علــى نطــاق 
ــْت رواًجــا كبيــًرا بيــن  ــبِدع(، وقــد الَقـ ــر .. ُتـ ـــ واســع، ففتحــت قنــاة علــى موقــع )Youtupe( تحمــل اســم )َفــكِّ
أهالــي الطلبــة والزميــالت واألصدقــاء والعامــة؛ حيــث تضمنــت القنــاة نشــر اســتراتيجيات التدريــس الحديثــة؛ 
مثــل التعلــم باللعــب، والكرســي الســاخن، والمذيعــة الصغيــرة، والقبعــات الســت، والتعلــم باإلنشــاد، وفقــرات 
متنوعــة فــي مناســبات وطنيــة ودينيــة اجتماعيــة هادفــة. وبســبب هــذا األمــر أصبــح شــغف طلبتــي الدائــم 
عمــل المســرحيات ليســعدوا بمشــاهدة أنفســهم علــى وســائل التواصــل، وينشــروا إنجازاتهــم بيــن أقاربهــم 

وأصدقائهــم بــكل فخــر وســعادة. 

مــى مــن ســنوات عديــدة فــي المدرســة، وفــي عمــل   وقــد كانــت لــي بصمــة واضحــة فــي تفعيــل مســرح الدُّ
ــًرا إلــى تجديــد العمــل علــى مســتوى أوســع؛ حيــث  ـ مســرحيات عرضــت علــى طلبــة المدرســة، وســعيت مؤخَّ
مــى  شــاركت فــي زاويــة خاصــة فــي كرنفــال الطفولــة لمــدارس العقبــة عبــر شــبكة المــدارس بزاويــة مســرح الدُّ
والحكايــات، وأعــددت أربــع مســرحيات هادفــة تعليميــة مــن تأليفــي، بعضهــا بصوتــي والبعــض اآلخــر بأصــوات 
طلبتــي، فــكان اإلقبــال كبيــًرا علــى الزاويــة، لدرجــة شــعرنا معهــا بالفــرح والســعادة؛ إذ تركنــا انطباًعــا طيًبــا 
ــا بيــن الحضــور، وهــذا مــا دفعنــي للعمــل مــع المجتمــع المحلــي و التشــارك فــي األعمــال التطوعيــة؛  وإيجابيًّ

بهــدف نشــر موهبتــي وتطويرهــا واالســتفادة مــن خبــرات اآلخريــن.
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ْفـنا عن نفسك بكلمات َعـرِّ
معلمة طموحها ليس له حدود، ورسالتها السامية إسعاد اآلخرين

لماذا تقدمت للجائزة 
للمشــاركة، منهــم مديرتــي ومعلمــات ومشــرفين  التربوييــن شــجعوني  مــن  كثيــر 
وأوليــاء أمــور، وبعــد قراءتــي لمعاييــر الجائــزة تشــجعت لخــوض هــذه التجربــة المميــزة.

ما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة؟ 
إن المعلــم والتميــز واإلبــداع هــي أســاس تطــور األمــم والحضــارات، والســعي دوًمــا 
إلــى  والتعــرف  التعلــم  بمجتمعــات  والمشــاركة  ــا،  وأكاديميًّ نفســي مهنّيــا  لتنميــة 
المتميزيــن لالســتفادة مــن خبراتهــم، وعمــل شــراكة بينــي وبينهــم لخدمــة مدرســتي 

ومجتمعــي.

ما الرسالة التي توجهها للمعلمين لتحفيزهم لخوض هذه التجربة؟
ــا وتصبــح نظرتــك لمهنتــك أرقــى وأفضــل، فعليــك أن  إذا أردت أن تشــعر بلــذة اإلنجــاز وتتطــور مهنيًّ

ــا بذلــك، وخــوض تجربــة التميــز هــي بحــد ذاتهــا إنجــاز عظيــم. تشــارك بالجائــزة وستشــعر عمليًّ

ُه مثلك األعلى في الحياة؟  من هو الشخص الذي َتـُعـدُّ
مديرتــي نســرين الكيالنــي التــي وجــدت فيهــا مثــال اإلخــالص بالعمــل والصبــر والعــدل، والســعي 
دوًمــا نحــو األفضــل، والبحــث عــن المعرفــة، وتعزيــز التميــز واإلبــداع، ووجــدت فيهــا األناقــة قلًبــا 

وقالًبــا.

رســالة توجههــا إلــى معلــم تــرك فيــك بصمــة ســاعدتك للوصــول إلــى مــا أنــت عليــه 
اليــوم؟ 

رســالة محبــة وشــكر وتقديــر لزميلتــي آالء، التــي كانــت مثــااًل ُيحتــذى بــه للتعــاون والتطــوع والرقــي 
فــي التعامــل، لذلــك أخــذُت عهــًدا علــى نفســي بــأن أســاعدها فــي العــام القــادم للمشــاركة بجائــزة 

الملكــة رانيــا للتميــز التربــوي.

منار عبد الرزاق زكريا القطراوي
المدرسة التي فزُت عنها: اإلسكان األساسية الثانية المختلطة

المديرية التي فزُت عنها: الزرقاء األولى
الفئة: األولى                

 المركز: األول 

التخصص: معلم صف
المؤهالت العلمية: بكالوريوس 

عدد سنوات الخبرة:  8 
عدد نصاب الحصص: 24

الجائزة الحاصل عليها: المعلم المتميز
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ز رسالتي بعد التميُّ
االرتقاء بالطلبة ليصبحوا في ما بعد هدية المعلم للمجتمع.

منــارات المعـــرفة )محبة، معرفة، متعة(
رؤية المشروع :

بيئة تربوية جاذبة وممتعة وذات أشكال متعددة للمعرفة 

رسالة المشروع :
إعداد جيل مميز موهوب وفاعل ومؤثر في المجتمع، وتمكين الطلبة في شتى المجاالت. 

يعــد مشــروع منــارات المعرفــة مكمــن إثــراء لــروح العلــم، ونحــن نســعى لخلــق بيئــة تعليميــة جديــدة تثيــر 
اهتمــام الطلبــة؛ لتتناســب مــع قدراتهــم وتواكــب تطــور الحيــاة والتكنولوجيــا، فكانــت الفئــة المســتهدفة 
– بالضــرورة- هــي جميــع طلبــة المدرســة، التــي تضــمُّ الصفــوف مــن األول إلــى الرابــع، وتــمَّ عمــل برنامــج 
شــهري للحجــز؛ حيــث تقــوم كل معلمــة بالحجــز الُمســَبق للغرفــة مــن خــالل تحديــد اليــوم والحصــة والصــف 
والشــعبة، ويتــم اســتخدام أحــد األركان وتوثيــق ذلــك بســجالت خاصــة، فهنــاك ثالثــة أركان أساســية 
فــي قاعــة منــارات المعرفــة؛ هــي ))بحــر المعلومــات((، وهــو ركــن العــرض المرئــي والحصــص المحوســبة، 
ويتوافــر فــي الغرفــة جهــاز حاســوب وشــبكة إنترنــت وجهــاز العــرض المرئــي وســماعات؛ حيــث تتمكــن 
ــرًة ُمسَبـــًقا أو عــن طريــق اإلنترنــت. والركــن الثانــي  ــا ُمحضَّ المعلمــة مــن عــرض المــادة العلميــة ُمحوَســبًة إمَّ
مــى تــمَّ الحصــول عليهــا مــن خــالل  مــى؛ إذ يضــمُّ مجموعــة مــن الدُّ ))أتعلــم وأســتمع((، وهــو مســرح الدُّ
ع المعلمــات والمجتمــع المحلــي، فــال شــكَّ بــأنَّ الطالــب يحــب التمثيــل والدرامــا، وبــأنَّ لهمــا تأثيــًرا  تبــرُّ
واضًحــا فــي تعديــل ســلوكه، ولذلــك يتــمُّ مــن خــالل هــذا المســرح عــرض مســرحيات بمواضيــع مختلفــة؛ 
ــا الركــن الثالــث فهــو ))ألعب وأتعلم((  كاألخــالق والنظافــة، أو التمهيــد للــدرس، وغيرهــا مــن المواضيــع. أمَّ
ــا بشــكل فــردي أو جماعــي؛  مــن خــالل توفيــر ألعــاب تربويــة تهــدف إلــى تعلــم الطالــب بشــكل ممتــع؛ إمَّ
ـــمات، والتشــكيل مــن خــالل الرمــل الســحري، وتركيــب الحــروف، وإكمــال األرقــام.  كتركيــب الليجــو والُمجسَّ

تجهيزات غرفة منارات المعرفة : أرضية جلد ملونة ، كراسي 
ملونة ، ألعاب تعليمية ، جهاز العرض المرئي و مسرح الدمى 

حصص منوعة بغرفة منارات المعرفة

احتفالي بطالبي لحصولهم على نسبة 100 % بامتحان القراءة 
على مستوى المدرسة
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ــر،  ــه علــى اإلبــداع بشــكل أكب ــتعة، وازداد تفاُعــل الطالــب مــع توافــر القــدرة ل ــر مـ ــة التعليــم، وأصبــح أكث ــر اإليجابــي للمشــروع بوضــوح علــى مدرســتي بأكملهــا؛ فــازدادت إنتاجيَّ لقــد ظهــر األث
وتطــور أداء المعلمــة مــن خــالل اســتخدام التكنولوجــا بالتعليــم، وازدادت ثقــة أوليــاء األمــور بمدرســتنا حيــن َغـــَدْت مصــدًرا ُمـلـِهـــًما لإلبــداع والمتعــة فــي التعليــم، إضافــًة إلــى أنَّ بعــض المــدارس 

ـــت الفكــرة وبــدأت بتطبيقهــا لديهــم ســعًيا إلــى جنــي ثمارهــا وتطويــر أســاليبها.  الحكوميــة والخاصــة تـبـنَّ

فــُت مشــروعي فــي بيئــة المدرســة بإطــار جماعــي؛ حتــى تكــون الفائــدة علــى أكمــل وجــه؛ فأشــركُت معــي مديرتــي فــي  نــي أؤمــن بأهميــة العمــل الجماعــي، ولذلــك وظَّ وبوصفــي متميــزة، فإنَّ
ـــمة التــي أثــروا بهــا مشــروعي، فشــكري وتقديــري لهــن. المدرســة وعــدًدا مــن زميالتــي الُمـــبِدعات، اللواتــي أعتــرف بجهودهــنَّ معــي وباإلضافــة الَقـيِّ
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ْفـنا عن نفسك بكلمات َعـرِّ

عمــري 37 ســنة، متزوجــة، إنســانة مبدعــة وخالقــة دائًمــا، أبحــث عــن كل مــا يطورنــي، 
ــاة ليــس فقــط  ــز أســلوب حي ــز، وأعــد التمي صاحبــة فكــر واٍع، أتقبــل اآلخريــن دون تحيُّ

هدًفــا أســعى لتحقيقــه. 

لماذا تقدمت للجائزة 

مــن إيمانــي بــأنَّ التميــز أســلوب حيــاة، والجائــزة تحفــز علــى اإلبــداع وتســاعد علــى 
إظهــار مكونــات الفــرد ومواهبــه، وفيهــا تحــّد للقــدرات الذاتيــة للوصــول لألفضــل، 
ــا يرتقــي بمســتوى األداء  وفيهــا فرصــة للتنافــس الشــريف بيــن الزميــالت والزمــالء، ممَّ

ــة التعليــم والطــالب.  ويخــدم مهن

ما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة؟ 

فتحــت لــي الجائــزة أفاقــُا كثيــرة وأعطتنــي الفرصــة لعــرض قصــص نجاحــي مــع طالبــي 

وإبداعــي بمهنتــي، وحفزتنــي علــى االســتخدام األمثــل إلســتراتيجيات التعليــم الحديثــة، وطــورت 
طريقتــي فــي التوثيــق وعــرض الشــواهد علــى عملــي، وكذلــك فادتنــي علــى صعيــد بنــاء الشــخصية 
والتنميــة البشــرية، وصــواًل لتحقيــق حلمــي بالتميــز، وكذلــك جعلتنــي أرتقــي بأدائــي الوظيفــي وأبتعــد 

عــن التلقائيــة والعشــوائية فــي العمــل.

ما الرسالة التي توجهها للمعلمين لتحفيزهم لخوض هذه التجربة؟

بدايــة أقــول إن عليهــم أن يتوكلــوا علــى اللــه ســبحانه وتعالــى، وأن يؤمنــوا برســالتهم الســامية فــي 
بنــاء اإلنســان، وأن يكثفــوا الجهــود لتطبيــق معاييــر الجائــزة؛ حيــث إنهــا وضعــت لالرتقــاء بالمعلــم 
وتعريفــه بمســتوى أدائــه الحالــي، وتســاعده علــى معرفــة نقــاط القــوة والضعــف لديــه؛ مــن تطويــر 
نقــاط الضعــف واالســتزادة فــي نقــاط القــوة واالنطــالق منهــا، لــذا أشــجع الجميــع علــى خــوض غمــار 

هــذه  التجربــة الرائعــة.

ُه مثلك األعلى في الحياة؟  من هو الشخص الذي َتـُعـدُّ

مثلي في الحياة هو أبي، وبالمناسبة كان معلًما ثم مديًرا إلحدى مدارس المملكة.

رســالة توجههــا إلــى معلــم تــرك فيــك بصمــة ســاعدتك للوصــول إلــى مــا أنــت عليــه 
اليــوم؟ 

منــي أبجديــة الحــروف، وجعــل منهــا عقــوًدا ال ُتـــداس علــى  هــا ألول مــن علَّ رســالتي اليــوم أخطُّ
ــْن زرع بــي الثقــة ألخــوض تجربــة كهــذه، ومــن  ــا تكــون بإنســانيتنا، لَم منــي أن قيمتن ــْن علَّ األرض، لَم
منــي نظــم القوافــي، أهديــك أســتاذي نجاحــي، وِثـــْق بــأنَّ صورتــك وصوتــك ســيبقيان فــي ذاكرتــي  علَّ
مــا حييــت، أنهــل مــن فيــض عطائــك، وأســير علــى دربــك فــي بنــاء هــذا الوطــن، إليــك أســتاذ عبــد 

المجيــد.

   إيناس عبد المجيد البربراوي
المدرسة التي فزُت عنها: البراء بن مالك األساسية 

المختلطة
المديرية التي فزُت عنها: العقبة

الفئة: األولى                
 المركز: الثاني

التخصص: التربية الخاصة
المؤهالت العلمية: بكالوريوس

عدد سنوات الخبرة: 12 
عدد نصاب الحصص: 20

الجائزة الحاصل عليها: المعلم المتميز
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صور ضمن العمل مع المنظمة اليابانية

صور ضمن العمل مع المنظمة اليابانية

ز رسالتي بعد التميُّ
 هي كما قال لي معلمي ووالدي العزيز: 

تحتاج مهنتنا دوًما مثابــــــرًة ....... والصبُر فيها وطوُل الباِل ِصْنـوان 
اِت وجدان  والصدُق واالنتماُء والرؤى هدٌف ... يظـــــلُّ يحفظه في الذَّ

خليُة النحـِل ما فيها األنا أبًدا ..... فالــــكـلُّ ُمـنـشــــِغـٌل والـكـلُّ أعــــوان 

أينما زرَعـَك اللُه َأْزِهــْر
يبــرُز الهــدف األساســي فــي هــذه المبــادرة بالمحافظــة علــى صحــة الطلبــة مــن خــالل إحــداث تغييــر فــي 
ســلوكهم المتعلق بالنظافة الشــخصية؛ حيث إنَّ أســاس المحافظة على ســالمة الطلبة يبدأ بنظافـــتهم، 
ــا كانــت أيــدي الطلبــة هــي وســيلة تعلمهــم ولعبهــم داخــل المدرســة وخارجهــا، فقــد قمــُت بالتعــاون  ولمَّ
مــع المنظمــة اليابانيــة للكــوارث )التــي تعمــل علــى مســتوى العالــم للتخفيــف مــن األمــراض والكــوارث التي 
ــني  ــًة، وأعاَنـ ـ ــم وشــامل علــى برنامــج غســل األيــدي لطلبــة مدرســتي كافَّ ســببتها الحــروب( بتدريــب ُمنظَّ

بعــٌض مــن زميالتــي فــي تنفيــذ هــذا البرنامــج.

ومــن الصعوبــات التــي واجهتهــا فــي المشــروع كيفيــة توفيــر الصابــون علــى مــدار العــام لهــذا العــدد الكبيــر 
مــن الطلبــة، وقــد تـــمَّ تجــاوز هــذا األمــر بتدريــب مجموعــة من األمهات على برنامج غســل اليدين، واالتفاق 
مــُت الفكــرة علــى جميــع األهالــي والَقـــْت ترحيًبــا كبيــًرا منهــم،  معهــم علــى توفيــر جــزء مــن الصابــون، ثــم عمَّ
ًة داخــل مدرســتي  وتــمَّ توفيــر الصابــون لجميــع الطلبــة علــى مــدار الســنة، وأصبــح األمــُر عــادًة مســتمرَّ
ا علــى ســلوك الطلبــة وصحتهــم ونظافــة المرافــق، وذلــك بعــد التدريــب والمتابعــة  انعكســت إيجابـــيًّ
وتفعيــل اإلذاعــة المدرســية لتذكيــر الطلبــة بالطريقــة الصحيحــة لغســل اليديــن واســتخدام المرافــق داخــل 
المدرســة، إضافــًة إلــى أنَّ المشــروع قــد ســنحت لــه فرصــة إشــهار واســعة فــي المجتمــع المحلــي؛ إذ 
شــاركت المنظمــة اليابانيــة فــي حضــور حصــة أنموذجيــة لمهــارات العنايــة بالــذات وغســل اليديــن، فأخذنــا 
الموافقــة الالزمــة مــن أجــل تصويرهــا وتعميمهــا علــى المــدارس األخــرى. وبعــد أن تكللــت هــذه المبــادرة 
بالنجــاح حصلــت مدرســتي علــى شــهادة شــكر لوصولنــا لبرنامــج )الثــالث نجــوم( فــي مــا يتعلــق بســلوك 
ًة فــي مدرســتي بالعمــل الجماعــي والتعــاون  النظافــة داخــل المدرســة، وال تــزال هــذه المبــادرة مســتمرَّ

ــال مــن قبــل فريــق العمــل والمجتمــع المحلــي.  الفعَّ

وكوننا جزًءا من العملية التربوية، ونفخر بإنجازاتنا التي تعود آثارها على أبنائنا الطلبة، ُيسِعـُدني أن أقول: 
ـَن الروُض مثَل الورِد ريحانا          طاَف الهناُء ِبـنا والحظُّ حاَلـَفــنا        وُزيِّ

صور ضمن العمل مع المنظمة اليابانية
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ْفـنا عن نفسك بكلمات  َعـرِّ

دعاء أبو رميلة معلمة الصف األول ذات سمات شخصية قيادية مبادرة

لماذا تقدمت للجائزة

خدمًة لوطني، وتنمية لطالبي، وتحقيًقا لطموحي  

ما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة؟

توضيــح رؤيتــي التربويــة، وتعزيــز القيــم التــي تحملهــا رســالتي، وتنميــة مــا أمتلــك مــن 
مواهــب وقــدرات 

ما الرسالة التي توجهها للمعلمين لتحفيزهم لخوض هذه التجربة؟

أوجــه المعلميــن لهــذه الجائــزة التــي تعمــل علــى تنميــة معلوماتهــم ومعارفهــم، وتســاعدهم فــي 
تنميــة مهاراتهــم، وتوجــه قيمهــم واتجاهاتهــم

ُه مثلك األعلى في الحياة؟  من هو الشخص الذي َتـُعـدُّ

والدتي التي تقدم العطاء دون أن تنتظر المقابل  

رســالة توجههــا إلــى معلــم تــرك فيــك بصمــة ســاعدتك للوصــول إلــى مــا أنــت عليــه 
اليــوم؟ 

أتقــدم بجزيــل الشــكر لمعلمتــي المعطائــة )صبــاح ملحــس( التــي زودتنــي بمعلوماتهــا ومعارفهــا ونمــت 
مهاراتــي بصبرهــا وتفانيهــا 

 دعاء ياسين جميل أبو رميلة
المدرسة التي فزُت عنها: ضاحية األمير علي األساسية الثانية المختلطة 

المديرية التي فزُت عنها: القويسمة
الفئة: األولى 
المركز: الثالث

التخصص: معلم صف
المؤهالت العلمية: الدبلوم العالي 

عدد سنوات الخبرة: 12 
عدد نصاب الحصص: 23 

الجائزة الحاصل عليها: المعلم المتميز 
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ز رسالتي بعد التميُّ

 إنَّ المعلــم الناجــح والمتميــز هــو الــذي ُيســِهُم فــي إنشــاء جيــل قــوي متعلــم يعــود علــى مجتمعــه 
ــز والدعــم مــن جمعيــة الجائــزة لتحقيق هذا  ـــفع، فالحمــد للــه الــذي أكرمنــي بالنجــاح والتميُّ بالخيــر والنَّ
ــز مــع فريــق الجائــزة، وتشــجيع  ــــُزني لنشــر ثقافــة التميُّ ــا يدفعنــي للعطــاء المتجــدد، وُيَحـفِّ الحلــم، ممَّ

م لهــا.  زميالتــي للتقــدُّ

ـْوَءَمة التَّ

أســعى دائًمــا بالبحــث عــن األفــكار واألســاليب الجديــدة الُمبتَكــرة إلــى تطويــر طلبتــي وُمجاَبهــة 
كبيــرة،  فيهــا  الطلبــة  وأعــداد  مســتأجرة،  كونهــا  مدرســتي؛  تعانيهــا  التــي  والظــروف  التحديــات 
ومســاحاتها ضيقــة، ومرافقهــا غيــر مناســبة لخدمــة طلبتنــا وتلبيــة احتياجاتهــم علــى الوجه المناســب. 
ــة بطلبتهــا ومعلماتهــا  ــة إلــى مدرســة متفاعل ــا ســعيُت إلــى تحويلهــا مــن مدرســة تقليدي ومــن هن
ــْوَءَمة( بيــن مدرســتي ومدرســة خاصــة قريبــة  ـ ـــرُت بمشــروع )التَّ وإدارتهــا وأوليــاء أمــور طلبتهــا، ففكَّ
مــن مدرســتي )مــدارس بيــت المقــدس(؛ بهــدف توفيــر البيئــة الجاذبــة للعملية التعليمية، وتحســينها، 
ــارات  ــادل الزي ــكادر التعليمــي مــن خــالل تب ــاء قــدرات ال وإنجــاز المشــاريع واألنشــطة المدرســية، وبن

ــر البيئــة المدرســية بمــا يتــالءم مــع احتياجــات الطلبــة. وتطوي

ـــْوَءَمة، فحصلــُت على الموافقة  وبنــاًء علــى ذلــك، وضعــُت خطــة خاصــة لإلجــراءات الالزمــة لعملية التَّ
ـــْين بتاريــخ  ـــْوَءَمة مــن قبــل الطرفيــن المعنيَّ مــن مديريــة التربيــة والتعليــم، وتــمَّ توقيــع اتفاقيــة التَّ
2013/12/1، فوضعنــا آليــة تنفيــذ تتضمــن تنظيــم اجتماعــات وزيــارات بيــن المدرســَتْين مــن خــالل 
الهيئَتْيــن اإلداريــة والتدريســية، وكنــُت أتواصــُل بعــد انتهــاء دوامــي الرســمي مــع المدرســة الخاصــة 
بالمكالمــات الهاتفيــة؛ للتخطيــط بشــأن تبــادل األنشــطة وتحديــد األيــام واألوقــات المناســبة لتنفيــذ 
ــا إضــاءاُت المشــاركة ضمــن المشــروع فكانــت فــي المجــاالت األكاديميــة، التــي شــملت  المشــروع. أمَّ
ورشــات عمــل للطلبــة عــن )منهــاج أنــوس( و)مكتبتــي(، وللهيئــات التدريســية كإعطــاء ورشــة )التعلــم 
باللعــب(، وحضــور حصــة باســتخدام األلعــاب التعليميــة مــن خــالل التنســيق مــع مشــرفهم، وتنفيــذ 
زيــارات لتبــادل الخبــرات التربويــة بيــن أعضــاء الهيئــة التدريســية؛ بتنظيــم جــدول زمنــي للمعلمــات ال 

تزيين جدران المدرسة وسالت المهمالت تطوعا ضمن 
مشروع التوأمة

المشاركة بمسابقة الرسم بين المدرستين

إعطاء ورشة  بعنوان مكتبتي لطلبة مدرستي لعدم توفر 
مكتبة في مدرستنا       

إعطاء محاضرة من مرشدة مدارس بيت المقدس ألولياء 
األمور واستخدام المسرح لعقد دوراتنا وورشن
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ــزت مجــاالت المشــاركة الفنيــة علــى إقامــة معــارض مشــتركة ومســابقات  يؤثــر فــي حصصهــم بعــد االتفــاق معهــم، وحضــور دورات وورشــات عمــل فــي مدرســتنا ِإْن توافــر األمــُر أيًضــا. وتركَّ
ــا أســَهَم بشــكل واضــح فــي تحقيــق األثــر الناتــج عــن تبــادل المعرفــة بينهــم، وتــمَّ  اإلمــالء وإلقــاء الشــعر، وقــد عكــس هــذا علــى طلبتنــا زيــادة الثقــة بأنفســهم وتنامــي قــوة الشــخصية لديهــم، ممَّ

ــًة جاذبــة.  ًعــا لتغــدو بيئــة المدرســة إيجابيَّ التنســيق مــع مســؤول قســم الفنــون بالرســم علــى جــدران مدرســتي الداخليــة برســومات تعليميــة هادفــة، وتزييــن ســالت المهمــالت تطوُّ

ــه  ــا دوري فــي هــذا المشــروع فقــد كان بالتنســيق والتنظيــم والتيســير والتحفيــز فــي األنشــطة جميعهــا، إضافــًة إلــى تســهيل التواصــل بيــن الطرفيــن، وألنَّ طريــق النجــاح ليــس ســهاًل، وألنَّ أمَّ
نــي حاولــُت وثابــرُت بــكل مــا أوتيــُت  ليــس مســتحياًل فــي الوقــت نفســه، فقــد واجهــُت مشــكالت تمثلــت فــي ضيــق الوقــت، ونصابــي المرتفــع مــن الحصــص، وضغوطــات العمــل العامــة، إال أنَّ
قـــُت مــع مرشــدة  ـــم أن أواجــه تلــك التحديــات، فاســتطعُت تجاوزهــا بحمــد اللــه تعالــى. ولــم أغفــل أوليــاء األمــور؛ إذ نسَّ مــن قــدرات وإمكانــات، وبمــا توافــر لــديَّ مــن الحكمــة والتخطيــط الُمـنظَّ
مــدارس بيــت المقــدس إلعطــاء محاضــرات تربويــة فــي مســرحهم؛ لعــدم توافــر مرشــدة فــي مدرســتي، وعــدم وجــود قاعــة لالجتماعــات بهــا، وبهــذا الشــكل أســهمُت فــي حــل مشــكلة ضيــق 

المــكان فــي مدرســتي.

ــز الطلبــة للمشــاركة اإليجابيــة  ــز التكافــل االجتماعــي والتعــاون المثمــر، وتحفي ــصت باالرتقــاء بمســتوى المدرســة، وبتعزي ـ ــرزت النتائــج اإليجابيــة التــي تحققــت مــن المشــروع، فـتلخَّ ــا ب ومــن هن
الفاعلــة، ودعــم مشــاركتهم العمليــة وإحــداث التغييــر اإليجابــي للطرَفـــْين )مدرســتي والمدرســة الخاصــة(، وإزالــة الحواجــز بيــن المــدارس الخاصــة والحكوميــة، وإتاحــة المجــال أمــام الهيئــات 
ـــْوَءَمة بشــكل مســتمر؛ منــذ العــام 2013 حتــى هــذا العــام؛  التدريســية واإلداريــة والطلبــة للتعــارف فــي مــا بينهــم وتبــادل الخبــرات التربويــة والتعليميــة، فـتـــمَّ بحمــد اللــه تجديــد الثقــة بمشــروع التَّ

ألثــره اإليجابــي الواضــح علــى كال الطرفيــن.



قصة النجاح

14

ْفـنا عن نفسك بكلمات  َعـرِّ

معلمــة صعوبــات تعلــم، خريجــة الجامعــة األردنيــة 2001، مدربــة دوليــة وكاتبــة قصــص 
قصيرة، أحب عملي كمعلمة وأبذل جهدي لتطوير طالبي ونفسي دوًما.  

لماذا تقدمت للجائزة 

كونهــا جائــزة تقديريــة لــدور المعلــم ورســالته، وهــي تتويــج مــن جاللــة الملكــة، كمــا 
أنها اختبار للقدرات والجهود المبذولة بمحك صادق على أرض الواقع.  

ما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة؟ 

ومنهجيــة  الصبــر  وتعلــم  جديــدة،  مهــارات  واكتســاب  نفســي  اكتشــاف  خبــرة 
العمل.  

ما الرسالة التي توجهها للمعلمين لتحفيزهم لخوض هذه التجربة؟

الجائــزة إضافــة رائعــة للحيــاة المهنيــة ألي معلــم، وتــدرك مــن خــالل التجربــة أن حيــاة شــخص واحــد 
أصبحت أفضل، ألنك  كنت كمعلم جزًءا منها.  

  

ُه مثلك األعلى في الحياة؟ من هو الشخص الذي َتـُعـدُّ

الرسول محمد عليه الصالة والسالم.

رســالة توجههــا إلــى معلــم تــرك فيــك بصمــة ســاعدتك للوصــول إلــى مــا أنــت عليــه 
اليــوم؟ 

ابــارك لمعلمــي؛ اذ اننــي ثمــرة إنجــازه واخالصــة فقــد حفــز بداخلــي قدراتــي الكامنــة وشــجعني 
بعباراتــه وبريــق عيونــه المشــعة باألمــل، وآمــن بــي بغــض النظــر عــن ضعفــي أحياًنــا... شــكرت جميــل 
صنعكــم بدمعــي ودمــع العيــن مقيــاس الشــعور... ألول مــرة قــد ذاق جفنــي علــى مــا ذاقــه دمــع 

الســرور. 

 فاتن مشرف محمد عامر 
المدرسة التي فزُت عنها: خديجة أم المؤمنين األساسية الثانية 

المديرية التي فزُت عنها: الزرقاء األولى 
الفئة : األولى 
المركز: الثالث

التخصص: التربية الخاصة
المؤهالت العلمية: بكالوريوس 

عدد سنوات الخبرة: 16
عدد نصاب الحصص: 20 

الجائزة الحاصل عليها: المعلم المتميز 
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 فاتن مشرف محمد عامر 

صورة الغالف لكتابي« أبسط طريقة لتعليم القراءة والكتابة لألطفال عمومًا، ولألطفال ذوي صعوبات التعلم«

ز  رسالتي بعد التميُّ

الحلــم يبــدأ بأمــل، واألمــل يحتــاج إلــى عمــل، َفـــْلُنخِرْج مــن داخلنــا كل الطاقــات الكامنــة؛ لنحيــا حيــاة 
ُفضلــى. 

كيف نبدأ

كان حلمــي أن أقــوم بتأليــف الكتــب، وبفضــل اللــه قمــت بتأليــف كتــاب فــي تخصصــي بالتعــاون 
مــع زميلــة لــي، وأســميته »أبســط طريقــة لتعليــم القــراءة والكتابــة لألطفــال العادييــن عمومــًا، 
ــا؛ حتــى  واألطفــال ذوي صعوبــات التعلــم« عــام 2016، ثــم لجــأُت إلــى تحكيــم الكتــاب تحكيًمــا علميًّ

تكــون الفائــدة منــه أكبــر.
ــط لألهالــي والمعلميــن الجــدد وطلبــة   وتكمــن فكــرة هــذا الكتــاب فــي انــه يمككــن أن دليــل ُمبسَّ
الجامعــات والمهتميــن لنقــل الخبــرة العمليــة التــي تحــدث داخــل الصــف إلــى خارجــه، وليتمكن األهل 
ــب أخطــاء التهجئــة، ومســاعدة  ــطة، ولتجنُّ - مثــاًل- مــن تعليــم أبنائهــم لغــة الضــاد بطريقــة ُمبسَّ
ُســها( فــي تخفيــف مشــاكل القــراءة والكتابــة  األطفــال ذوي صعوبــات التعلــم )الفئــة التــي ُأَدرِّ
ـــل بالنجــاح. وقــد القــى المنهــاج نجاًحــا كبيــًرا بعــد أن  لديهــم؛ لُتـفـــَتَح أمامهــم آفــاق المســتقبل الُمكلَّ
ـــقوه علــى طلبتهــم وأبنائهــم، فالحظُت  لــع عليــه مجموعــة كبيــرة مــن المعلمــات واألهالــي وطبَّ اطَّ

ردود األفعــال اإليجابيــة مــن الفائــدة الموجــودة فــي الكتــاب.
ا محاور الكتاب األساسية فهي تتضمن: أمَّ

• التفريق بين مصطلحات »صعوبات التعلم«، و«بطيء التعلم«، و«التأخر الدراسي«.
• كيــف نعطــي الحــروف للطالــب بشــكل يخلــو مــن التعقيــد، وبدايــة تعليــم الحــرف بصوتــه وليــس 

باســمه.
ًة علــى شــكل جلســات قصيــرة تتكــون مــن إرشــادات لــكل حــرف وقصــص وأناشــيد  • دروًســا تطبيقـــيَّ

ـر الحروف. ـــُل تذكُّ ُتـَسـهِّ
ـط من الحروف إلى المقاطع فالكلمات فالجمل فالفقرات. ج واالنتقال الُمـبسَّ • التدرُّ

• الوصول إلى مرحلة تعميم القراءة.
ــن  • التركيــز أثنــاء تعليــم التهجئــة علــى نصيحــة: »ال كلــل وال ملــل مــن التكــرار والتدريــب؛ ليتمكَّ

الطفــل مــن تهجئــة لغــة الضــاد«.
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ْفـنا عن نفسك بكلمات  َعـرِّ

بكالوريــوس  مؤهالتــي  أولــى،  دراســية  حلقــة  معلمــة  بلعــاوي،  لينــا  المعلمــة  أنــا 
ــا المعلومــات واالتصــاالت، الــدورات التــي  معلــم صــف ودبلــوم عــاٍل فــي تكنولوجي
التحقــت بهــا دورة المعلميــن الجــدد، ودورة الـــ ICDL ، ودورة الحقائــب التعليميــة، 
أمتلــك مهــارات حاســوبية رائعــة ممــا يمكننــي مــن صياغــة منهاجــي بصــورة مشــوقة 
ومحببــة، وأســعى دائًمــا لتطويــر نفســي ولمواكبــة المســتجدات التربويــة وعكســها 

على أدائي.  

لماذا تقدمت للجائزة

ســبب التقــدم للجائــزة هــو حــب التميــز دائًمــا، ففلســفتها تتبنــى أفــكاري وطموحاتــي 
ــا فــي  ـ ــا، وُحــبًّ فــي التعليــم، ورغبتــي فــي إظهــار تميــزي، وحرصــي علــى تنميتــي مهنيًّ
بطاقــة  بشــحني  لتكــون كفيلــة  ماديــة ومعنويــة؛  مــن حوافــز  الجائــزة  تقدمــه  مــا 

متجددة.  

ما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة؟ 

ــا، وأعطتني  أكســبتني الجائــزة خبــرات عديــدة منهــا خبــرة التقييــم الذاتــي ألدائــي وتنمية نفســي مهنيًّ
القــدرة أكثــر علــى تبويــب أعمالــي وأنشــطتي وتصنيفهــا؛ مــن خــالل المعاييــر التســعة، كمــا حرصــت 
 ، مــن خــالل اشــتراكي علــى االختــالط باألشــخاص اإليجابييــن، وجعلــت للتوثيــق قيمــة مضافــة لــديَّ
وأكــدت لــديَّ مبــدأ الشــراكة فــي التعليــم ســواء مــن خــالل المجتمــع المحلــي أو المؤسســات، إضافــًة 

ًة إلنجاح عملية التعليم.   إلى إبراز دور األهل بشكل أكبر واالستفادة من الطاقات كافَّ

ما الرسالة التي توجهها للمعلمين لتحفيزهم لخوض هذه التجربة؟

أقــول لهــم إن هــذه فرصــة ذهبيــة لتمكينهــم بشــكل متكامــل ضمــن المعاييــر التســعة، وإنــه بمجــرد 
الترشــح لهــذه الجائــزة تشــعر بــأن هنــاك طاقــة كامنــة لديــك بــدأت تظهــر أكثــر فأكثــر، كمــا أقــول 
إن كل مرحلــة مــن المراحــل لهــا رونــق خــاص، وأدعــو جميــع المعلميــن لخــوض هــذه التجربــة؛ ألنهــا 
ا عــن نفســك وعــن أدائــك؛ فتــرى أيــن موقعــك مــن التميــز وحاجاتــك  تعطيــك أيًضــا تقييًمــا ذاتـــيًّ

فيه.  

ُه مثلك األعلى في الحياة؟ من هو الشخص الذي َتـُعـدُّ

مثلــي األعلــى فــي هــذه الحيــاة هــو معلمــي وملهمــي وقدوتــي رســولنا صلــى اللــه عليــه وســلم، 
فقــد أدى رســالته بــكل أمانــة، وأنــا كمعلمــة جــزء مــن هــذه الرســالة التــي تتلخــص بقــول رســولنا صلــى 

الله عليه وسلم: »إن الله يحب إذا عمل أحدكم عماًل أن يتقنه«  

رسالة توجهها إلى معلم ترك فيك بصمة ساعدتك للوصول إلى ما أنت عليه اليوم؟ 

أوجــه رســالة شــكر وامتنــان لزميلتــي فــي الحقبــة الدراســية األولــى فاتــن أبــو الــرب؛ حيــث شــجعتني 
بكلماتهــا الرائعــة وركــزت علــى جوانــب اإلبــداع لــديَّ وأظهرتهــا، حيــث كان ألســلوبها وقــع خــاص فــي 
ــا علــى شــخصيتي، ومــا إن جــاءت طلبــات الترشــيح حتــى قالــت لــي كلمــات  قلبــي، وانعكــس إيجابيًّ
لــن أنســاها مــا حييــت: »أنــِت مميــزة فــي كل شــيء، والشــخص المميــز يجــب أن يظهــر تميــزه ويكافــأ 

عليــه«. 

لينا نمر محمود بلعاوي
 المدرسة التي فزُت عنها: نفـيسة بنت الحسن األساسية الثانية

المديرية التي فزُت عنها: قصبة إربد
الفئة: األولى 
المركز: الثالث

التخصص: معلم صف
المؤهالت العلمية: الدبلوم العالي

عدد سنوات الخبرة: 10
عدد نصاب الحصص: 24

الجائزة الحاصل عليها: المعلم المتميز
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ز  رسالتي بعد التميُّ

ــا يجعلنــي علــى  ــاء، وأنظــر لألمــور مــن جهــات مختلفــة، ممَّ ُل النقــد البنَّ أســعى دائًمــا إلــى تطويــر نفســي؛ فأتقـــبَّ
ــز. الطريــق الصحيــح نحــو التميُّ

اإلبداع يولد من رحم الحاجة ..

غمرتنــي ســعادة عارمــة منــذ اللحظــة األولــى لتعيينــي فــي وزارة التربيــة والتعليــم، فترجمــت هــذه الســعادة 
إلــى طاقــة إيجابيــة تجــاه كل مــا يتعلــق بمهنتــي مــن طلبــة وزميــالت ومدرســة وأوليــاء أمــور ومجتمــع، وحملــت 

أعباءهــم كظــالل خفيفــة تعانــق روحــي.

وفــي الواقــع، لــم يكــن طريقــي مليًئــا بالــورود، بــل كان هناك الكثير من األشــواك، فمن التحديات التي واجهتني 
نظــام الفترتيــن ومــا يترتــب عليــه مــن صعوبــة المحافظــة علــى الوســائل، واختــالف متطلبــات كل صــف مــن تلك 
نــي تغلبــُت عليهــا بالتخطيــط الســليم، فكنــُت أتواصــل باســتمرار مــع معلمــات الفتــرة األخــرى لحــل  الوســائل، لكنَّ
كثيــر مــن المشــكالت، ومــن رحــم الحاجــة ابتكــرُت »لوحــة تعزيــز متنقلــة«؛ بتصميــم بطاقــات تعزيــز يتــم توزيعهــا 

علــى الطالبــات حســب الموقــف طــوال العــام، وفــي النهايــة يتــم العــد وتوزيــع المكافــآت.

 وبوصفــي معلمــة متميــزة فــإنَّ لــديَّ الكثيــر مــن المبــادرات التــي أفتخــر بهــا، ومنهــا: صفــي أجمــل صــف، وايــت 
بــورد لــكل طالــب، أســناني لولــو، ومبــادرة فارســة األســبوع التــي كانــت مــن أجمــل المبــادرات؛ حيــث القــت صدًى 
جميــاًل فــي النفــوس بــدًءا مــن طالباتــي وانتهــاء بأوليــاء األمــور والمجتمــع المحلــي، وقــد خصصنــا جــزًءا مــن كل 
يــوم خميــس لتنفيــذ هــذه الفعاليــة؛ إذ كانــت تتضمــن قــدوم األم وتوزيــع الحلــوى وتســليط الضــوء علــى إبــداع 

ابنتها. 

ولحرصي الدائم على نقل الخبرة لزميالتي المعلمات أقوم باســتمرار بإعداد الورش التدريبية وتنفيذها حســب 
الحاجــة والموضوعــات الحيــة فــي الميــدان التربــوي، ولهــذا الســبب أرى أنَّ الجائــزة قــد أنصفتنــي حين ِنـْلـــُت جائزة 

المعلم المتميز.

مبادرة أسناني لولو

مبادرة أسناني لولو

مبادرة أسناني لولو
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 متميزو جائزة المعلم
الفئة الثانية
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عرفنا عن نفسك بكلمات:

معلمــة ومدربــة علــى القيــادة واســتراتيجيات التدريــس وبرنامــج التفكيــر اإلبداعــي 
ســكامير فــي مدرســتي والمــدارس المجــاورة، مســاندة للمعلمات الجــدد ومعلمات 
وأنمــاط  التعلــم  أنمــاط  اســتبانات  وتطبيــق  بعمــل  والحســاب؛  القــراءة  مبــادرة 

الــذكاءات المتعــددة لمراعــاة الفــروق الفرديــة .

لماذا تقدمت للجائزة؟

ألن الخــوض مــع المعلميــن المتميزيــن يعطينــي طاقــة إيجابيــة كبيــرة أســتخدم جــزًءا 
منهــا لصناعــة نفســي، وآخــر لصناعــة طالباتــي، وأقــوم بواجبــي كمواطنــة صالحــة.

ما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة ؟

الوقــت،  وإدارة  المتميزيــن،  المعلميــن  مــع  الخبــرات  تبــادل  منهــا  خبــرات عديــدة 
والتوثيــق.

ما الرسالة التي توجهها للمعلمين لتحفيزهم لخوض هذه التجربة؟

المشاركة بالجائزة هي فتح باب للسعادة والطاقة اإليجابية وصناعة الذات.

من هو الشخص الذي تعده مثلك األعلى في الحياة؟

معلمتي الفاضلة نهاية معلمة العلوم في الصف الخامس االبتدائي.

رســالة توجههــا إلــى معلــم تــرك فيــك بصمــة ســاعدتك للوصــول إلــى مــا أنــت عليــه 
اليــوم؟

شكًرا معلمتي، أنِت من صنعتني )الفاضلة نهاية معلمة العلوم في الصف الخامس االبتدائي(.

نعيمة كبيح سايب حناوي
المدرسة التي فزُت عنها: بيت يافا الثانوية الشاملة 

المديرية التي فزُت عنها: قصبة إربد
الفئة: الثانية 

المركز: الثاني 

التخصص: رياضيات
المؤهالت العلمية: الدبلوم العالي

عدد سنوات الخبرة: 18
عدد نصاب الحصص: 20

الجائزة الحاصل عليها: المعلم المتميز
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ز: رسالتي بعد التميُّ

ز في مجتمعي ألكون شمعة تنير درب طالباتي وزميالتي المعلمات. أحرص على نشر ثقافة التميُّ

م لكل طفل مفتاح تعـلُّ

ف إلــى  كان الهــدف الرئيــس مــن المبــادرة مســاعدة معلمــات الصفــوف الثالثــة األولــى فــي التعــرُّ
شــخصيات الطلبــة، وفــي تقديــم التعليــم المناســب لرفــع مســتوى تحصيلهــم الدراســي، إضافــًة إلــى 
ـــسم  مســاعدة الطلبــة ذوي التحصيــل الضعيــف بتقديــم تعليــم نابــع مــن حاجاتهــم وميولهــم؛ حيــث يتَّ
بالتجديــد، ويبتعــد عــن الروتيــن، وُيـــسِهُم فــي حــل مشــكالته التعليميــة، وتوعيــة األهــل بأهميــة معرفــة 

نمــط طفلهــم فــي التعلــم ومقــدار ذكائــه وكيفيــة التعامــل معــه.

ا الفئة المعنية والمستهدفة من المبادرة فهي معلمات الصفوف الثالثة األولى، وطلبة الصفوف  أمَّ
الثالثــة األولــى، وأوليــاء أمــور الطلبــة، ومعلمــات المدرســة، والطالبــات المتطوعــات مــن المتفوقــات 

والموهوبــات فــي المدرســة.

وقــد واجهــُت تحديــات كبيــرة عنــد البــدء بتنفيــذ المبــادرة؛ كأعــداد الطلبــة الكبيــرة، والوقــت الكبيــر الــذي 
تحتاجــه اســتبانة نمــط التعلــم واســتبانة الــذكاء الســتخراج النتيجــة منهــا بعــد تطبيــق فقراتها، إضافــًة إلى 
أنَّ بعــض أوليــاء األمــور ال يلتزمــون بالحضــور عنــد عمــل ورشــات التوعيــة بالمبــادرة، وأنَّ بعــض معلمــات 
ْلَن تغييــر األســلوب فــي  الصفــوف الثالثــة األولــى ليــس لديهــم الوقــت الكافــي للحضــور، وال ُيـَفـــضِّ

التدريــس.

ـــية علــى إنجــاح مشــروعي لتحقيــق  مــُت علــى تجــاوز تلــك التحديــات، وعقــدُت النِّ ورغــم ذلــك فقــد صمَّ
الفائــدة المرجــوة منــه لطلبتــي وتــمَّ عقــد لقــاء مــع المعلمــات غيــر المبــادرات؛ لتوضيــح أهميــة معرفــة 
نمــط تعلــم الطفــل داخــل الصــف ونــوع ذكائــه؛ لجعلــه أكثــر التزاًمــا داخــل الحصــة وأكثــر فاعليــًة، وحتــى 

يحــدث التكامــل بيــن مــا تقــوم بــه المعلمــة ومــا يحتاجــه الطالــب.

ــر،  ــة األولــى )عبي ــرة المدرســة )الســيدة عائــدة( ومعلمــات الصفــوف الثالث ــمَّ عقــد لقــاء بيــن مدي ــم ت ث
وانتصــار الرواشــدة، وآمنــة، وميســون، وميرفــت، وانتصــار ســلمان(؛ بهــدف التحــدث عــن مشــكلة نتائــج 
الطلبة في مبادرة القراءة والحساب، وبحث كيفية وضع حل يسهم في رفع تحصيل الطلبة، وتقديم 

ورش تدريبية لالمهات  ومحاضرات عن انماط تعلم الطفل 
والذكاءات وكيف ننمي االبداع لدى اطفالنا بالقراءة 

 

الصورة في مدرسة نور الحسين الثانوية وانا اقوم بتقديم 
برنامج تدريبي تطوعي لطالبات ومعلمات المدرسة عن 

مهارات التفكير االبداعي وبرنامج سكامبر 
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فكــرة المبــادرة لتدريــس الطلبــة حســب نمــط تعلمهــم ونــوع ذكائهــم، وتأميــن الحصــول علــى االســتبانات.

ثــم عقــدُت لقــاًء بينــي وبيــن طالباتــي المتفوقــات؛ لتوضيــح فكــرة المبــادرة لهــن، وتحديــد دورهــنَّ بالمســاعدة، وتكليفهــنَّ بمســاعدتي فــي طباعــة منشــور عن الورشــة وتوزيعه علــى األهل والمعلمات 
ثــم تعليقــه بالصفــوف، فوضعنــا خطــة تحــوي األهــداف، والمشــتركين بالمبــادرة، وتوزيــع األدوار، والزمــن الالزم للتنفيذ، والمــوارد الالزمة.

َتْيــن لألمهــات ومعلمــات الصفــوف الثالثــة األولــى عــن أهميــة معرفــة مفتــاح تعلــم الطفــل، وتعريــف الحضــور بأنمــاط التعلــم وأنــواع الــذكاءات، وكيــف تتــم  َتْيــِن تدريبيَّ بعــد ذلــك، عقدنــا ورشــَتْيِن توعويَّ
تعبئــة االســتبانة، ودور األهــل بعــد معرفــة نمــط ذكاء طفلهــم فــي تدريســه بالطريقــة الصحيحــة، ودورهــم أيًضــا فــي تنميــة حــب القــراءة لــدى األطفــال. 

وتــم حضــور حصــص لمعلمــات الصفــوف الثالثــة األولــى، وتدريــس الطلبــة بعــد تقســيمهم إلــى مجموعــات )ســمعي، بصــري، حركــي، لمســي(، وتقديــم الوســائل المناســبة فــي المباحــث اللغــة العربيــة 
والرياضيات. 

ما الطلبة ضعيفي التحصيل.و رضا الطلبة عن الوســائل  وتتمثــل النتائــج التــي حققتهــا المبــادرة فــي رضــا معلمــات الصفــوف الثالثــة األولــى عــن تفاعــل الطلبــة فــي الصــف وعن نتائج االختبارات، والســيَّ
ـن األدوار التي يقوم بها الطلبة في درس القراءة كلٌّ حسب نوع ذكائه. رضا األهل عن دور المدرسة بالتثقيف والحرص على تقديم المساعدة ورفع تحصيل  ها المعلمة، وتحسُّ التعليمية التي ُتِعـدُّ

الطلبة.وكانــت النتيجــة االهــم هــي إقبــال الطلبــة علــى القــراءة مــن خــالل معلومات نــادي الكتاب الذي ُأشــِرُف عليه مع أمينة المكتبة

ـذُتها لنقل أثر العمل إلى الميدان التربوي:  اإلجراءات التي نـفَّ

.)FaceBook( تعميم المبادرة؛ بنشر الورشات على صفحة المدرسة وصفحة المديرية وصفحة غرفة الموهوبات التي ُأشِرُف عليها في موقع -
- تقديم عرض عن المبادرة أثناء تقديمي ورًشا تدريبيًة في المدارس المجاورة.

- عرض المبادرة على مدربي »مبادرة القراءة والحساب« الذين يشرفون على معلمات المدرسة.
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آسيا علي عودة العواجي
المدرسة التي فزُت عنها: حمزة بن عبد المطلب األساسية

المديرية التي فزُت عنها: لواء ماركا 
الفئة: الثانية 
المركز: الثالث

التخصص: اللغة العربية  
المؤهالت العلمية: بكالوريوس 

عدد سنوات الخبرة: 10
عدد نصاب الحصص: 20

الجائزة الحاصل عليها: المعلم المتميز

عرفنا عن نفسك بكلمات:

معلمــة طموحــة ومتفائلــة بغــد أفضــل للعمليــة التعليميــة، حريصة على تطوير نفســها 
ونقــل األثــر للغرفــة الصفيــة والزمــالء فــي المجتمــع المحلي. 

لماذا تقدمت للجائزة؟

التميــز جــزء مــن ديننــا الحنيــف، وأثــره طيــب فــي نفــوس اآلخريــن، فأحببــُت أن أقــدم 
أنموذًجــا لطالبــي فــي المثابــرة والتحــدي.

ما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة ؟

ــا، وقــد علمتنــي الجائــزة أن أنظــر نظــرة شــمولية للتعليــم؛ ألن دور  طــورت نفســي مهنيًّ
المعلم ال ينحصر داخل الغرفة الصفية، بل يمتد دوره للمجتمع المحلي ليكون قدوة 

لطالبــه، وعلمتنــي الجائــزة أن أخطــط وأتامــل فــي ممارســاتي وأرتقــي بها.

ما الرسالة التي توجهها للمعلمين لتحفيزهم لخوض هذه التجربة؟

الجائــزة جديــرة وتســتحق خــوض المغامــرة، فيهــا الكثيــر مــن المتعــة الممزوجــة بالتحــدي وتحقيــق الذات 
بعيــًدا عــن األنانية.

من هو الشخص الذي تعده مثلك األعلى في الحياة؟

سيدنا محمد عليه الصالة والسالم، وكل إنسان مبدع في مهنته.

رســالة توجههــا إلــى معلــم تــرك فيــك بصمــة ســاعدتك للوصــول إلــى مــا أنــت عليــه 
اليــوم؟

إلــى الغائبــة الحاضــرة معلمتــي خالــص الشــكر والتقديــر، فهــي تشــبه الشــمس لكنهــا ظاللــي، ورغــم 
بعدهــا إال أنهــا أقــرب مــا تكــون إلــي. 
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صور لتعاون الطالبات في المشروع لفتح بوابة للطالبات

صور لتعاون الطالبات في المشروع لفتح بوابة للطالبات

ز : رسالتي بعد التميُّ

أرض  فالمعلــم  التحديــات،  كانــت  مهمــا  اإلنجــازات  لتحقيــق  ُســُبٌل  واإلخــالص  واإليمــان  اإلرادة 
ِمْعـــطاَءة تجــود بأطيــب الثمــر، ونهــر ال ينُضــب مــن الخيــر والعطــاء. 

 مشروع مدرستي أجمل

ــَزة وداعمة للعملية التعليمية رؤية المشروع: بيئة تربوية جاذبة وُمَحـفِّ

إنَّ للبيئــة المدرســية أثــًرا فــي الطالــب؛ ســواء مــن الناحيــة النفســية أو األكاديميــة، فالمدرســة ليســت 
مــا هــي مســاحة للتفاعــل االجتماعــي بيــن أفرادهــا، ومــكان الكتســاب  مكاًنــا للتعليــم فحســب، وإنَّ
القيــم والســلوكات إلــى جانــب المعــارف والمهــارات، وألنَّ مدرســتي تقــع فــي منطقــة جبليــة، فقــد 
ل موقعهــا خطــورة واضحــة علــى ســالمة الطلبــة أثنــاء الصعــود والنــزول مــن المركبــات؛ حيــث  شــكَّ
إنَّ الشــارع الُمحــاِذي للمدرســة يقــع علــى انحــدار شــديد، وعلــى الرغــم مــن وجــود الســاحات الكبيــرة 
رُت البحــث عــن حــل ســليم، وطرحــُت  ــا قــرَّ ــة علــى الشــارع، ومــن هن هــا تفتقــر إلــى وجــود بواب إال أنَّ
ـــبت بالفكــرة، إال أنَّ التكلفــة الماديــة الكبيــرة  علــى إدارة المدرســة فكــرة فتــح بوابــة للســاحات، فرحَّ
لُتها منــذ التحاقــي  التــي شــكَّ للمشــروع كانــت عائقــًا، ولذلــك تعاونــُت مــع اللجنــة المجتمعيــة 
رْت كل ســيدة البحــث عــن دعــم لهــذا  ببرنامــج التطويــر المدرســي، وطرحــُت الفكــرة عليهــا، فقــرَّ
ا مــن التواصــل مــع أحــد المتعهديــن الموجوديــن فــي المنطقــة،  المشــروع، وبعــد مــدة وجيــزة تمكـــنَّ
ــة فــي  ــة، وبعــد الحصــول علــى الموافقــة مــن قســم األبني ــرع بالبواب ــام للتب فأبــدى اســتعداده الت
مديريــة التربيــة والتعليــم وموافقــة األمانــة، تــم فتــح البوابــة وتمكنــت الحافــالت مــن الدخــول إلــى 
ق الســالمة للجميــع؛ إذ أســهمت البوابــة فــي مــا بعــد بإنقــاذ أرواح الطلبــة  ــا حـــقَّ الســاحات، ممَّ
حيــن نشــب حريــق بســيط فــي المبنــى الخلفــي مــن المدرســة، فـــدخلت ســيارة اإلطفــاء مــن البوابــة 
الجديــدة للوصــول إلــى أقــرب نقطــة للحريــق، وحظــي المشــروع بتقديــر أوليــاء األمــور والمعلمــات 
والمجتمــع المحلــي؛ حيــث أدركــوا أهميــة فتــح البوابــة وأثرهــا فــي تحقيــق الســالمة ألبنائنــا الطلبــة.

ــا بطــالء أســوار الســاحات وزراعــة بعــض األشــجار ضمــن مبــادرة  ــإرادة قويــة وعزيمــة كبيــرة، بدأن وب
ق قيم الوالء واالنتماء لدى أبنائنا  ا عـــمَّ ن مدرستي«؛ بمشاركة طالبية ومجتمعية كبيرة، ممَّ »لـــوِّ
الطلبــة، فأصبحــت الســاحات الخلفيــة التــي كانــت شــبه ُمهَملــة َتُعــجُّ بالحركــة والنشــاط، وَغــَدْت 

مكاًنــا مناســًبا لتنفيــذ األنشــطة؛ حيــث أقمنــا فيهــا االحتفــاالت الوطنيــة والمســابقات الرياضيــة.
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عيسى محمد إبراهيم الحوامدة 
المدرسة التي فزُت عنها: ذيبان الثانوية للبنين 

المديرية التي فزُت عنها: ذيبان 
الفئة: الثانية 
المركز: الثالث

التخصص: العلوم الحياتية
المؤهالت العلمية: ماجستير 

عدد سنوات الخبرة: 7
عدد نصاب الحصص: 18

الجائزة الحاصل عليها: المعلم المتميز

عرفنا عن نفسك بكلمات:

محبة الطالب شعاري، ومحبة وطني وسامي.

لماذا تقدمت للجائزة؟

لخدمة أبناء بلدي، واالرتقاء بمهنتي.

ما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة ؟

التأمل، وترتيب األولويات، والتخطيط، والتوثيق. 

ما الرسالة التي توجهها للمعلمين لتحفيزهم لخوض هذه التجربة؟

طور نفسك واكتسب الجديد، وُخْذ جائزة لتحقيق هدفك وإرضاء ذاتك.

من هو الشخص الذي تعده مثلك األعلى في الحياة؟

والدي محمد إبراهيم الحوامدة.

رســالة توجههــا إلــى معلــم تــرك فيــك بصمــة ســاعدتك للوصــول إلــى مــا أنــت عليــه 
اليــوم؟

كنُت واثًقا بأنَّ بذارَك ستنبُت في يوم ما. 
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الطاقة البديلة . مشروع انتاج غاز الميثان  تالميذ الصف 
السادس  

انتقال اثر التجربة على المرحلة الثانوية  الصف العاشر  
 DNA سلسلة

حضور الدكتورة   نجوى القبيالت مدير تربية ذيبان سابقا  
)مدير ادارة التخطيط والبحث التربوي  حاليا( حصة مع 

تالميذ الصف الخامس.

تالميذ الصف الرابع - مشروع  انتاج  معشبة

ز: رسالتي بعد التميُّ

اجعْل من تلميذَك باحًثا وليس طالًبا فقط، فالباحث هو محور التعليم؛ سواء كان معلًما أو تلميًذا. 

تعلم لتنتج 

الهــدف الرئيــس الــذي يــدور حولــه النشــاط هــو تكويــن خبــرات جديــدة لــدى التلميــذ؛ لتســاهم فــي ربــط 
تعلمــه بالحيــاة، مــن خــالل إنتــاج مــادة معينــة ذات قيمــة ولهــا عالقــة بالمحتــوى التعليمــي بطريقــة 
التدويــر. وكانــت الفئــة المســتهدفة مــن المشــروع المرحلــة األساســية )مــن الصــف الثالــث حتــى 

الســادس(. 

لــت فــي توفيــر المــواد الالزمــة لإلنتــاج خــالل الــدرس،  ــا التحديــات التــي واجهــت المشــروع فقــد تمثَّ أمَّ
وهــو مــا يتطلــب تلخيــص التجــارب كاملــًة وفــق جــدول ُمراِفق للخطة، وللتغلب على ذلك تم التعاون 
مــع التالميــذ فــي تأميــن كثيــر مــن المــواد األوليــة فــي الوقــت المناســب، ومــن التحديــات ايضا صعوبة 
نجــاح بعــض التجــارب التــي تتطلــب االســتعانة بــذوي الخبــرة واالختصــاص لضمــان نجاحهــا، إضافــًة إلــى 
ما أنَّ جــزًءا مــن المدرســة قــد ُهــِدَم إلعادة بنائــه، لذا تمَّ  اكتظــاظ التالميــذ فــي الغرفــة الصفيــة، والســيَّ

تنفيــذ أغلــب التجــارب فــي المختبــر وفي ســاحة المدرســة المتواضعة.

ـــن فــي آليــة  ـــر وتمعُّ إنَّ هــذا النشــاط هــو نتــاج خبــرة أعــوام طويلــة فــي التعليــم، وهــو أيًضــا ثمــرة تفكُّ
ــا؛ فالتلميــذ الــذي يســتطيع  وصــول الطلبــة إلــى مســتوى جيــد فــي العلــوم، ولــو كان المســتوى مهاريًّ
تركيــب دارة كهربائيــة ال بــد مــن أن يتعلــم أجزاءهــا ويســتفيد مــن هــذه الخبرة، ومن هــذا الُمنَطَلق كان 
اتهــا مجموعــة العناويــن الرئيســة  البــد مــن عمــل خطــة ُمراِفـــقة للخطــة الفصليــة التــي تحمــل فــي طيَّ
والتجــارب والمشــاريع الُمـــتاحة لهــذا المحتــوى؛ حيــث تكــون التجــارب بســيطة، قابلــة للتنفيــذ، ُمرتِبَطــًة 
بالمحتــوى، ذات تكلفــة بســيطة، علًمــا بــأنَّ بعــض العناويــن الرئيســة التــي ليــس مــن الممكــن عمــل 

ـــجهنا فيهــا للرســم بهــدف تحقيــق تعلــم ُمـنِتـــج.   تجربــة أو أنمــوذج لهــا، اتَّ

ــا نظــام المشــاريع التــي تقــع تحــت مفهــوم اإلنتــاج، فقــد كان ال بــد مــن مشــاركة الزمــالء فــي  أمَّ
ا يضمن نشــر هذه الثقافة واالســتفادة من  بال والفطر، ممَّ اإلشــراف على بعض منها؛ مثل إنتاج الدَّ
ثمارهــا؛ ســواٌء علــى مســتوى الطلبــة أو علــى مســتوى الوســائل التعليميــة البســيطة للمشــاركة فــي 
المعــارض العلميــة وغيرهــا. وفــي نهايــة األمــر يكــون للطالــب وفــق خطــة التقويــم جــزًءا مــن العالمــة 
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ًة أو أكثــر بــدأ بالبحــث فــي المجهــول، حتــى أصبــح التالميــذ يبحثــون عــن التجــارب المتعلقــة بــدرس معيــن ُبْغـــَيَة  ــه وفــق هــذه الطريقــة يصبــح باِحًثــا، فمــن صنــع مــرَّ علــى هــذا العمــل، واألهــم مــن ذلــك أنَّ
تطبيقهــا؛ ســواٌء فــي كتــب علميــة أو فــي شــبكة اإلنترنــت.

ـلت بالتالي:  وقد ظهرت لهذا المشروع مجموعة من النتائج التي تمثَّ
1- ربط المعرفة بالحياة. 

2- ضمان قيام الطالب بواجباته المنزلية والتحضير اليومي، وذلك لضمان انشغاله مع الطلبة في الحصة العملية.
3-  تكليف الطلبة بإنتاج المواد )اإلنجاز(؛ لرفع معنوياتهم وتعزيز الثقة في نفوسهم. 

4-  فتح قنوات تفكير جديدة لدى الطالب من خالل البحث عن فكرة معينة. 
5- زيادة خبرة الطالب في عدد من المواضيع الثانوية الُمراِفـقة أليِّ حصة. 

6-  تعلم مهارات أساسية كاستخدام األلوان والهندسة.
7- تهيئة الطالب بشكل مثالي الستخدام استراتيجيات أو طرق أخرى للتدريس؛ مثل التعلم من خالل المشاريع أو التعلم الخبراتي. 

8- االستفادة من المواد المستهلكة )التدوير( في صناعة العديد من النماذج.

اجراءات  نقل االثر   

وقد عملُت على تنفيذ إجراءات نقل األثر إلى بيئة مدرستي من خالل: 
ث عن الموضوع بالتفصيل في مقابلة تلفزيونية.  1. التحدُّ

2. إشراك زميالئي في المدرسة ببعض المشاريع. 
3. تدريب بعض المعلمات والمعلمين على استراتيجيات التدريس الحديثة وتنفيذها.
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عرفنا عن نفسك بكلمات:

ميــادة القرالــة – حاصلــة علــى بكالوريــوس رياضيــات وإحصــاء مــن جامعــة مؤتــة، أدرس 
الرياضيــات والعلــوم بمدرســة ســيل الكــرك األساســية، حاصلــة علــى جميــع الــدورات 
المقــررة مــن قبــل الــوزارة، وأســعى لتطويــر ذاتــي عــن طريــق دورات أكاديميــة قصيــرة 

ونــدوات وتبــادل زيــارات.

لماذا تقدمت للجائزة؟

سبب تقدمي للجائزة يعود ألكثر من سبب:
1. رغبتي الشديدة بخوض تجربة جديدة وخوض منافسة على مستوى األردن.

2. التعرف إلى أشخاص متميزين، ونقل أثرهم إلى مدرستي وطالبي.
3. حب طالبي وأولياء األمور، وتشجيعهم لي على التقدم للجائزة.

4. رغبتــي بدراســة تخصــص تربــوي وتكملــة دراســاتي العليــا، وذلــك عــن طريــق فــوزي 
- بــإذن اللــه- بجائــزة المعلــم المتميــز.

ما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة ؟

اكتســبت مــن الجائــزة خبــرات كثيــرة منهــا احتــرام الوقــت، ودقــة االلتــزام بالمواعيــد، وكذلــك التوثيــق 
المســتمر، واكتســبت خبــرة التخطيــط المســبق ونقــل أثــر التعلــم.

ما الرسالة التي توجهها للمعلمين لتحفيزهم لخوض هذه التجربة؟

رســالتي هــي: مــن حــق المعلــم علــى نفســه أن ينصــف نفســه، وأن يســمح لآلخريــن باالســتفادة مــن 
خبراتــه ومشــاريعه، وأن يســعى لتطويــر  نفســه، فجائــزة الملكــة رانيــا العبداللــه مــن الجوائــز المعروفــة 
علــى مســتوى العالــم، وهــذه الجائــزة ســتفتح للمعلــم آفاًقــا واســعة إلكمــال الدراســات العليــا وتغيير 
ــــًبا بــه أينمــا حــل وارتحــل . المســمى الوظيفــي، وســيصبح المعلــم الحائــز علــى الجائــزة ســفيًرا لهــا وُمرحَّ

من هو الشخص الذي تعده مثلك األعلى في الحياة؟

ــا األولــى، وأمــي  ــه الصــالة والســالم قدوتن ــاة؛ فالرســول علي كل إنســان ناجــح هــو مثلــي فــي الحي
مثــال علــى التضحيــة، وأبــي مثــال علــى الكفــاح، والملــك عبداللــه الثانــي مثــال علــى التميــز، والملكــة 
رانيــا مثــال معــروف للنجــاح واألناقــة، ففــي كل حقــل مــن حقــول الحيــاة هنالــك أشــخاص مميــزون 

نتطلــع لهــم دوًمــا كمثــال ُيحتــذى بــه.

رســالة توجههــا إلــى معلــم تــرك فيــك بصمــة ســاعدتك للوصــول إلــى مــا أنــت عليــه 
اليــوم؟

ــي  ــذ بدايات ــة، فقــد كانــت معــي من ــة باســمة الرواشــدة لهــا ألــف شــكر وألــف تحي المعلمــة الفاضل
األولــى بالترشــح وكيفيــة صياغــة المعاييــر وتدربــي علــى اللــوح التفاعلــي رغــم عدم توافره بمدرســتي، 

فقــد كانــت ســندي ومرجعــي فــي كثيــر مــن األمــور.

مياده محمود مقـبل القرالة
المدرسة التي فزُت عنها: سيل الكرك األساسية المختلطة 

المديرية التي فزُت عنها: الكرك 
الفئة: الثانية 
المركز: الثالث

التخصص: رياضيات
المؤهالت العلمية: بكالوريوس 

عدد سنوات الخبرة: 15
عدد نصاب الحصص: 19

الجائزة الحاصل عليها: المعلم المتميز
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انطِلـْق ِبـِفـْكـٍر جديد

الهــدف الرئيــس الــذي يــدور حولــه هــذا النشــاط هــو تعزيــز الثقــة بالنفــس لــدى طلبتــي، 
ورفــع الــروح المعنويــة لديهــم؛ ِلـُيـْبـــِرزوا كل مــا يملكــون مــن مهــارات معرفيــة أو مهنيــة 
أو اجتماعيــة بطــرق تخدمهــم وتخــدم مجتمعهــم؛ إذ الحظــُت بتدريســي الطلبــة مــن كال 
الجنســين، وبتواصلــي مــع أوليــاء األمــور أنَّ طلبتنــا ليــس لديهــم ثقــة بأنفســهم، وظهــر ذلــك 
بالخــوف مــن المشــاركة الصفيــة رغــم التحضيــر الُمـــسَبق، أو باألنشــطة المدرســية )كاإلذاعــة 

ــة فــي االمتحــان. ــة مــن اإلجاب ــد بعــض الطلب واالحتفــاالت(، والخــوف عن

ــًة مــن  ــستهَدفة بالطلبــة كافَّ دُت الفئــة الُمـ ومــن هنــا بــدأُت التخطيــط لهــذا النشــاط، وحــدَّ
نــي  الصــف الرابــع إلــى الصــف التاســع، وقــد واجهتنــي تحديــات كبيــرة بطبيعــة الحــال، إال أنَّ
أردُت أن تكــون عزيمتــي أكبــر، وثقتــي بالنجــاح أعمــق، فاجتهــدُت لتحقيــق ذلــك وَنـْيـــِل ُمــرادي، 
ومــن التحديــات أو الصعوبــات التــي واجهتنــي أثنــاء تنفيــذ النشــاط، عــدم توافــر الوعي الكامل 
ها أو ســلوًكا يجــب تعديلــه أو موهبــًة يحتــاج إلــى  لــدى الطالــب بــأنَّ لديــه مشــكلًة يجــب حـــلُّ
َصْقـِلـــَها، وعــدم تدريســي الصفــوف جميعهــا؛ حيــث أدرس الصفــوف الرابــع والســابع والثامــن 
فقــط، وصعوبــة التنســيق إلعطــاء محاضــرات مــن قبــل ُمحاِضريــن مــن المجتمــع المحلــي أو 
مرشــدين تربوييــن ُمتقاِعديــن عــن المشــكالت الســلوكية وضعــف التحصيــل الدراســي لــدى 

الطلبــة. 

خــذُت مجموعــة مــن اإلجــراءات لتجــاوز تلــك العقبــات وتنفيــذ النشــاط وتحقيــق ثمــاره  وقــد اتَّ
ة، وذلــك مــن خــالل التالــي:   المرجــوَّ

عهــا؛ بإجــراء لقــاءات فرديــة أو جماعيــة مــع الــكادر التدريســي  1- الوقــوف علــى المشــكلة وتتبُّ
التنفيــذ أواًل  واإلداري وأوليــاء األمــور والطلبــة أنفســهم، ووضــع اإلدارة بمســتجدات 

بــأول.
2- إجــراء حــوارات مفتوحــة ومنظمــة؛ بتوجيــه المشــكلة للطلبــة بأســلوب القصــة، واالســتماع 
إليهــم وإلــى اقتراحاتهــم، وتخصيــص جــزء مــن وقــت الحصــة لفاصــل دعائــي إلجــراء نشــاط؛ 
كصفقــة اإليقــاع أو لعبــة جلــوس قيــام أو بعــض ألعــاب المهــارات الحياتيــة التــي تحتــاج ِلـــ 

)3( دقائــق فقــط. 
ــكر جديــد« فــي طــرح أفــكار جميلــة تبعــث  4- االســتفادة مــن منصــة »إدراك« وصفحــة »ِفـ

علــى التفــاؤل، وذلــك بــإدراج فقــرة صباحيــة ثابتــة باإلذاعــة المدرســية لقــراءة نصيحــة فيهــا 
تعديــل لســلوك أو أثــر طيــب، وإعــداد ســجل خــاص بهــا ُيتاَبــُع مــن قبــل المديــرة. 

5- االســتفادة مــن األلــواح الُمتَلفــة بــداًل مــن رميهــا؛ إذ تــمَّ تثبيتهــا بطريقــة آمنــة فــي ســاحة 
المدرســة للســماح للطلبــة بتفريــغ طاقاتهــم عليهــا، فمنهــم مــن يرســم عليهــا، ومنهــم 
ها كلوحــة  مــن يكتــب، ومنهــم مــن يــدرس ويناقــش الحــل مــع زمالئــه، ومنهــم مــن يســتغلُّ

إعــالن.
6- االســتفادة مــن خبــرات المشــرفين التربوييــن أثنــاء زياراتهــم للمدرســة؛ بشــحن همــم الطلبة 

أثنــاء االســتعداد لالختبــارات الوطنيــة واالمتحانات النهائية.
الطالــب  يلمســه  واقــع  إلــى  المدرســي  الكتــاب  أنشــطة  أغلــب  تحويــل  علــى  العمــل   -6

المتوافــرة.  اإلمكانــات  ضمــن  باأللعــاب  أو  باألنشــطة 
7- التنســيق لسلســلة مــن المحاضــرات التثقيفيــة الهادفــة التــي تصــبُّ فــي مصلحــة الطالــب 

والمجتمــع مــن قبــل مختصيــن بذلــك.

ــا لمســُتُه فــي طلبتــي؛ إذ انــزاَح  ـقـــُت مــن خــالل هــذا النشــاط نتائــج طيبــة وأثــًرا إيجابيًّ وقــد حقَّ
م أليِّ امتحــان، وأدركــوا  عنهــم الخــوف مــن االختبــار الوطنــي، وأصبحــوا علــى اســتعداد للتقــدُّ
بالعزيمــة واإلرادة  يتجاوزهــا اإلنســان  بــل محطــة مؤقتــة  الفشــل،  يعنــي  الرســوب ال  أنَّ 
والعمــل الجــاد، فالحظــُت مقــدار الوعــي الــذي اكتســبوه بعــد أن ارتقــوا بســقف الحــوار 
هــم أصبحــوا علــى اســتعداد لخــوض غمــار االمتحانــات  والنقــاش بأنفســهم، إضافــًة إلــى أنَّ
فــي شــهر رمضــان المبــارك دون أن يؤثــر ذلــك فيهــم، واشــتراكهم بفعاليــة ضمــن احتفــاالت 

شــبكة التطويــر.



قصة النجاحقصة النجاح

29

عرفنا عن نفسك بكلمات:

أنــا  المعلمــة ميســون الفننــة معلمــة فــي مــالك وزارة التربيــة والتعليــم، خريجــة جامعة 
دمشــق- قســم اللغــة العربيــة وآدابهــا، منســقة مجــال المدرســة والمجتمــع، ضابــط 
ارتبــاط فــي المدرســة، عضــو فــي مركــز الشــابات كلجنــة استشــارية، أحــب األعمــال 

التطوعيــة وأحــب أن أضــع بصمتــي فــي كل مــكان أكــون فيــه.

لماذا تقدمت للجائزة؟

ألنــي أشــعر بأنــي متميــزة وكل مــن حولــي قــام علــى تحفيــزي، وألكــون متميــزة فــي 
عيــون الجميــع وخاصــة طالبــي، وألن الجائــزة أشــعرت المعلــم بقيمتــه.

ما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة ؟

التعامل مع المجتمع المحلي وشرائح متعددة من المجتمع.

ما الرسالة التي توجهها للمعلمين لتحفيزهم لخوض هذه التجربة؟

العمــل بضميــر صــادق، والتعامــل مــع جميــع الفئــات العمريــة بمــا ينســجم وحاجاتهــم، واإلخــالص فــي 
العمــل، والتنويــع فــي اســتراتيجيات التدريــس للوصــول إلــى النجــاح فــي هــذه الجائــزة.

من هو الشخص الذي تعده مثلك األعلى في الحياة؟
والدي.

رســالة توجههــا إلــى معلــم تــرك فيــك بصمــة ســاعدتك للوصــول إلــى مــا أنــت عليــه 
اليــوم؟

أشكره من أعماق قلبي فكان محفًزا وملهًما.

ميسون محمد سالمة الفننة 
المدرسة التي فزُت عنها: ضانا األساسية المختلطة 

المديرية التي فزُت عنها: بصيرا 
الفئة: الثانية 
المركز: الثالث

التخصص: اللغة العربية
المؤهالت العلمية: بكالوريوس

عدد سنوات الخبرة: 7
عدد نصاب الحصص: 16

الجائزة الحاصل عليها: المعلم المتميز
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ـب )السمع وتأثيراته التربوية(  ُكـَتـيِّ

استخدام الوسائل البصرية التي تسهل عملية حصول الطالب 
على المعلومة

 استخدام المرأة الناطقة كوسيلة تعليمية خاصة لنطق 
مخارج الحروف

تجاوز ظاهرتي الخوف و الخجل عند الطالب و مشاركته في 
تقديم الهدايا للمرضى.

ز: رسالتي بعد التميُّ

تعليــم طلبتــي مهــارات اللغــة العربيــة األساســية )القــراءة، الكتابــة، االســتماع، المحادثــة(، والبحــث 
ــز لديهــم الســتثمارها وتعزيزهــا، مــن خــالل إشــراكهم فــي المســابقات الثقافيــة  عــن مواطــن التميُّ

واألدبيــة ومعالجــة مشــاكلهم التعليميــة.

 قصة نجاح مع طالب 

ــف مــع الواقــع بســبب ضعــف الســمع   الهــدف: معالجــة مشــكلة عــدم قــدرة الطالــب علــى التكيُّ
ــدت لــديَّ فكــرة  ــا يؤثــر فــي تحصيلــه الدراســي؛ لــذا تولَّ لديــه، وعــدم قدرتــه علــى الــكالم، وهــو ممَّ

البحــث عــن آليــة مناســبة لدمجــه مــع أقرانــه األســوياء.

الفئة المستهدفة: طالٌب من طلبتي في الصف الرابع األساسي من ذوي االحتياجات الخاصة. 

التحديــات والصعوبــات: معانــاة الطالــب مــن ضعــف فــي المحصــول اللغــوي وصعوبــة فــي النطــق، 
ــه معــزول عــن اآلخريــن، إضافــًة إلــى نظــرة الطلبــة المليئــة بالســخرية واالســتهزاء إليــه  وشــعوره بأنَّ

ة. بعــد دخولــه الصــف أول مــرَّ

اإلجــراءات: قمــُت باحتــواء هــذا الطالــب بعــد انتقالــه إلــى مدرســة ضانــا؛ بهــدف دمجــه مــع أقرانــه 
مــن الطلبــة وإيجــاد الوســائل التعليميــة المناســبة لــه، كالتعليــم البصــري واســتحداث غرفــة المصــادر 
ــة؛ لتحســين مســتواه األكاديمــي، وتعليمــه المهارتيــن األساســيتين )القــراءة  وحديقــة اللغــة العربي
والكتابــة(، ولتحقيــق الدمــج مــع زمالئــه الطلبــة، فعاملُتــُه معاملــة األم الحنونــة؛ ليســتطيع تجــاوز 
هــذه المشــكلة، وحرصــُت علــى توعيــة الطلبــة مــن خــالل اإلذاعــة وداخــل الغرفــة الصفيــة؛ بــأنَّ هــذا 
ــا هــو فيــه، وأنَّ مــا حــدث معــه هــو ابتــالٌء مــن اللــه عــزَّ وجــل، وأنَّ كل  الطالــب ليــس مســؤواًل عمَّ

ٌض لمثــل هــذه الحالــة. طالــب ُمعــرَّ
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ثــم حرصــُت علــى التواصــل بالهاتــف مــع والــدة الطالــب بهــدف توجيههــا وإرشــادها ومناقشــة اآلليــة المناســبة لمســاعدة ابنهــا؛ للوصــول إلــى تبســيط المهــارات والمعلومــات وتجزئتهــا، مــن 
بــات والرمــل والمعجــون والمــرآة الناطقــة( واصطحابــه إلــى حديقــة اللغــة العربيــة فــي المدرســة، واســتخدام أكبــر عــدد ممكــن مــن الوســائل البصريــة. خــالل إحضــار وســائل تعليميــة خاصــة )كالُمكعَّ

ُه لــي ولمدرســته ولمديرتــه ولمعلماتــه، وازداد التفاعــل اإليجابــي  النتائــج: اســتطاع الطالــب إتقــان جميــع حــروف اللغــة العربيــة، ونجــح فــي االندمــاج مــع أقرانــه داخــل الغرفــة الصفيــة، فــازداد ُحـــبُّ
ــن كبيــر فــي عمليــة نطــق الحــروف والكلمــات لديــه، وفــي قــراءة بعــض آيــات القــرآن الكريــم، إضافــًة إلــى تجــاوزه ظاهرَتــْي الخــوف والخجــل، فَغـــَدا  بينــه وبيــن زمالئــه بشــكٍل كبيــر، ثــم طــرأ تحسُّ

ــة كبيــرة. يأتــي إلــى المدرســة بدافعيــة عاليــة وهمَّ

ـــب يكــون عنوانــه »الســمع وتأثيراتــه التربويــة«، وتوزيعــه علــى مــدارس اللــواء ليصبــح مرجًعــا لمعالجــة الحــاالت الُمشــاِبهة إن وجــدت؛ وذلــك بهــدف نقــل أثــر  وبعــد ذلــك، ابتكــرُت فكــرة إنجــاز ُكـَتـيِّ
العمــل إلــى الميــدان التربــوي.
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هناء هالل كاين المساعيد 
المدرسة التي فزُت عنها: العاقب الثانوية المختلطة 

المديرية التي فزُت عنها: البادية الشمالية الشرقية 
الفئة: الثانية 
المركز: الثالث

التخصص: تاريخ 
المؤهالت العلمية: بكالوريوس

عدد سنوات الخبرة: 22
عدد نصاب الحصص: 19

الجائزة الحاصل عليها: المعلم المتميز

عرفنا عن نفسك بكلمات:

معلمــة تاريــخ، تخرجــت مــن جامعــة اليرمــوك عــام 1995م، وتعينــت فــي وزارة التربيــة 
والتعليــم عــام 1996م، مؤمنــة باألهــداف التربويــة الســامية لخلــق جيــل صالــح منتــٍم 
لوطنــه، أضــع نصــب عينــيَّ أن الطلبــة هــم أبنائــي، وأن مــا أقــوم بــه مــن واجبــات 
. أعتــز بمهنتــي كمعلمــة؛ حيــث أرى  مرضــاة للــه عــز وجــل ولألمانــة الموكولــة إلــيَّ
للموهــوب،  الداعمــة  للتوجيــه،  المرشــدة  لليتيــم،  األم  بالمدرســة،  األهــل  نفســي 
ــا فــي كل مدرســة درســت  والقــدوة الحســنة للجميــع، وأفتخــر بأننــي تركــت أثــًرا إيجابيًّ

بهــا.

لماذا تقدمت للجائزة؟

تقدمــت للجائــزة ألننــي أؤمــن بالقيمــة المعنويــة التــي تحملهــا الجائــزة، فــكان لــي 
شــرف المشــاركة فــي الجائــزة.

ما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة ؟

أضافــت لــي الجائــزة الكثيــر مــن الخبــرات التعليميــة المتنوعــة، وكشــفت لــي عــن قــدرات ومهــارات لــم 
أكــن أعــرف أهميتهــا مــن قبــل، كمــا طــورت لــديَّ جانــب التواصــل االجتماعــي.

ما الرسالة التي توجهها للمعلمين لتحفيزهم لخوض هذه التجربة؟

أشــجع كل مــن يجــد لديــه خامــة التميــز بالتقــدم بشــجاعة لخــوض هــذه التجربــة الرائعــة، التــي ســوف 
ــز،  ــه مــن تمي ــه المهنيــة، وال يســتهين أي زميــل كريــم بمــا لدي تكــون مــن أجمــل وأغنــى مراحــل حيات

فكلنــا متميــزون بعطائنــا.

من هو الشخص الذي تعده مثلك األعلى في الحياة؟

مثلي األعلى في الحياة والدي العزيز - حفظه الله وأطال عمره.

رســالة توجههــا إلــى معلــم تــرك فيــك بصمــة ســاعدتك للوصــول إلــى مــا أنــت عليــه 
اليــوم؟

لك جزيل الشكر والعرفان يا من علمتني معنى الجد واالجتهاد .
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بالعلم ُتـبنى األجيال، وتتطور األمم، وترتقي الحضارات.

مبادرة »باص الفرح«

) معرفة، اكتشاف، تعلم للحياة، ترفيهية (

رؤية المبادرة:

ـــزة ومثيــرة للدافعيــة؛ لتمكيــن الطلبــة مــن االنســجام  بيئــة تربويــة غنيــة بمصــادر التعلــم وُمحـفِّ
فــي حياتهــم بســعادة ونشــاط، وصــواًل إلــى العيــش بفاعليــة فــي المجتمــع.

رسالة المبادرة:

ـٍح بالعلم، باحٍث ومستقٍص ومشارٍك في الوصول إلى المعرفة. إعداُد جيٍل ُمَتـسلِّ

ــا شــامًخا، ومنــاًرا للعلــم والمعرفــة،  هــا كانــت ولــم تــزل صرًحــا تعليميًّ أؤمــن بمدرســتي علــى أنَّ
ومؤسســة تربويــة تهــدف إلــى توفيــر فــرص متنوعــة للمعرفــة واالستكشــاف، ولذلــك آمنــُت 
بضــرورة اإلســهام فــي هــذا الصــرح التعليمــي الُمثِمــر، و ألكــون جــزًءا راِســًخا فيــه وســبياًل مــن 
ــها بهــذا االســم إلدخــال  ــاص الفــرح( التــي سميُتـ ــادرة )ب ــُبِل العلــم والمعرفــة، ابتكــرُت مب ُس
الفــرح والســرور إلــى قلــوب طالباتــي، فــكان )بــاص الفــرح( سلســلة مــن الرحــالت العلميــة 

الترفيهيــة المجانيــة. 

بــدأُت بتهيئــة أدوات المشــروع، ثــم قمــُت بتزييــن البــاص بالزينــة واألعــالم والعبــارات الجميلــة، 
وبــدأُت بتنفيــذ زيــارات ميدانيــة لطالباتــي إلــى المناطــق األثريــة والطبيعيــة؛ بهــدف نقــل 
طالباتــي مــن الغرفــة الصفيــة إلــى التعلــم للحيــاة، مــن خــالل األنشــطة الالصفيــة والمهــارات 

ــرُت بنفســي وســائل  ـ الحياتيــة والــورش والمحاضــرات التــي وفرتهــا هــذه المبــادرة؛ حيــث وفَّ
ا، وتشــجيًعا  النقــل والمصاريــف الماديــة دعًمــا لفكــرة تعزيــز الطالبــات المتفوقــات دراســيًّ
اللواتــي  الموهوبــات  للطالبــات  ودعًمــا  المتدنــي،  الدراســي  التحصيــل  ذوات  للطالبــات 
اشــتركن بورشــات الرســم والــدورات التثقيفيــة والمســابقات الترفيهيــة، وإكراًمــا للطالبــات 
ــنَّ مــن المشــاركة بالرحــالت المدرســية بســبب الظــروف  األيتــام والطالبــات اللواتــي لــم يتمكَّ
الماديــة، وســعًيا إلــى تحقيــق االندمــاج فــي التنــوع بيــن الطالبــات وترســيخ فكــرة العمــل 

التعاونــي التطوعــي فــي مــا بينهــن. 

ــا وترحيًبــا كبيــًرا، وتركــت أثــًرا مــن الفــرح والســعادة فــي  لقــد لقيــت هــذه المبــادرة صــدًى إيجابيًّ
نفــوس طالباتــي وأوليــاء أمورهــن، ومــن أجــل العمــل علــى بلــورة المبــادرة أقـــمُت معرًضــا 
ــت زيارُتهــا، وباألنشــطة التــي تــمَّ تنفيذهــا  للوســائل التعليميــة يتعلــق بالمناطــق التــي تمَّ
فــي الرحــالت، إضافــًة إلــى تقاريــر بتلــك الزيــارات؛ لتنميــة الحــس الوطنــي، والمحافظــة علــى 
ــت زيارتهــا بالمنهــاج الدراســي. وكانــت هــذه المبــادرة أنموذًجــا  البيئــة، وربــط المناطــق التــي تمَّ
َع زميالتــي المعلمــات علــى االقتــداء بــه؛ ِلـــما لــه مــن دور كبيــر فــي التعلــم للحيــاة  صاِلًحــا شــجَّ

واكتســاب المعرفــة. 
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الفئة الثالثة
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معلــم متميــز ومحــب لطلبتــي، أســعى دائًمــا لوضــع بصمــة والتأثيــر بشــكل إيجابــي 
فــي َمــْن حولــي. 

لماذا تقدمت للجائزة 

فريــق  إلــى  االنتمــاء  فــي  منــي  ورغبــة  التميــز،  طريــق  علــى  نفســي  ألضــع 
المتميزين  

ما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة؟

التوثيق 

ما الرسالة التي توجهها للمعلمين لتحفيزهم لخوض هذه التجربة؟

أنصح جميع المعلمين المتميزين بالتقدم للجائزة وخوض التجربة.

ُه مثلك األعلى في الحياة؟ من هو الشخص الذي َتـُعـدُّ
الرسول محمد صّلى الله عليه وسلم 

رســالة توجههــا إلــى معلــم تــرك فيــك بصمــة ســاعدتك للوصــول إلــى مــا أنــت عليــه 
اليــوم؟ 

ــن تعلمــت علــى أيديهــم هــي أنكــم أصحــاب الفضــل  ــن الذي ــع المعلميــن والمدربي رســالتي إلــى جمي
ــم المحفــز األول.  ــم ومــا زلت ــم كنت ــة األولــى، وأنت وأصحــاب اللبن

محمود عبد محمد هماش
المدرسة التي فزُت عنها: عبد الله ابن أم مكتوم الثانوية 

المختلطة للمكفوفين 
المديرية التي فزُت عنها: ماركا

الفئة: الثالثة 
المركز: األول 

التخصص: كيمياء
المؤهالت العلمية: بكالوريوس

عدد سنوات الخبرة: 10
عدد نصاب الحصص: 19

الجائزة الحاصل عليها: المعلم المتميز
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ـًصا في تكنولوجيا التعليم وإستراتيجياته.  أن أترك أكبر أثر في العملية التعليمية؛ بتطوير نفسي ألغدَو ُمـتخصِّ

تفعيل تدريس العلوم للطلبة المكفوفين 

هــم  يهــدف هــذا المشــروع إلــى تغييــر الواقــع التعليمــي الــذي يعيشــه الطلبــة المكفوفــون فــي األردن؛ حيــث إنَّ
جميًعــا محرومــون مــن تعلــم العلــوم بعــد الصــف العاشــر ومــن إكمــال دراســتهم فــي التخصصــات الجامعيــة 
يمارســون حقهــم  العلميــة، وهــم  التخصصــات  تعلــم  علــى  تماًمــا  قــادرون  المكفوفيــن  بــأنَّ  علًمــا  العلميــة، 
الطبيعــي فــي ذلــك فــي جميــع دول العالــم، وتقــوم أكبــر الشــركات العالميــة بتعييــن أشــخاص مكفوفيــن مــن 

حملــة الشــهادات العلميــة مثــل جوجــل ومايكروســوفت.

ــاج  ــة إلنت ــى إيجــاد طريقــة إبداعي ــن، فقــد ســعيُت إل ــة المكفوفي ــوم فــي أكاديمي ــا لمــادة العل وبوصفــي معلًم
منهــج علمــي معــدل يختــص بالطلبــة المكفوفيــن، ويقــدم العلــوم والتقنيــات الحديثــة لهــم مــن خــالل منهــج 
عملــي تفاعلــي ممتــع، لكــنَّ التحديــات مــا لبثــت أن ظهــرت أمامــي؛ إذ إنَّ مدرســتنا مدرســة حكوميــة ال تمتلــك 
المــوارد المناســبة والدعــم الــالزم، إضافــًة إلــى الفكــرة الســلبية التــي يحملها المجتمع عن األشــخاص المكفوفين 
وقدراتهــم، وكذلــك التصــور الســلبي وعقــدة النقــص التــي يحملهــا بعــض األشــخاص المكفوفيــن ومحاربتهــم 

الدائمــة لــكل مــا هــو جديــد. 

ــر المدرســة الفاضــل لتكويــن مجموعــة مــن البرامــج  ــا بــدأُت حكايتــي معهــم، وبــدأُت التنســيق مــع مدي مــن هن
وغرفــة  الوســائل،  تعديــل  وفريــق  الوســائل،  إنتــاج  غرفــة  مثــل  الرئيــس؛  الهــدف  تحقيــق  فــي  تســاعد  التــي 
الروبــوت، واإللكترونيــات األولــى فــي الوطــن العربــي للطلبــة المكفوفيــن؛ انطالًقــا مــن أنَّ الروبــوت ُيَعــدُّ مــن 
ت جهودنــا حتــى أوجدنــا أول غرفــة لتعليــم العلــوم والهندســة  أفضــل الوســائل التعليميــة التفاعليــة. واســتمرَّ
واإللكترونيــات وعلــم الروبوتيكــس )STEM(، وهــي الغرفــة األولــى مــن نوعهــا فــي المنطقــة والعالــم العربــي، 
ــز والـــ )USAID(، كمــا ُقـــمنا بإعــداد منهــاج متكامــل خــاص بالمكفوفيــن،  وذلــك بالتعــاون مــع مركــز اليوبيــل للتميُّ
بنــا فريًقــا مــن المعلميــن علــى تدريــس هــذا المنهــاج، وشــاركنا فــي مســابقات محليــة وعالميــة عديــدة،  ودرَّ

ــنا الفــوز فــي جوائــز مختلفــة. ــقـ فحـقَّ

ــــق  ــا إلــى تطبيــق هــذا المنهــاج بشــكل رســمي علــى طلبــة الصــف الســابع في المدرســة، وقد حـقَّ لقــد وصلنــا حاليًّ
نتائــج ُمـبِهـــَرة، ونقــوم اآلن بتعميــم الفكــرة علــى الميــدان التربــوي، ونراســل الجهــات المختصــة بهــدف تحقيــق 
الهــدف األكبــر مــن المنهــاج، وهــو الســماح للطلبــة المكفوفيــن بممارســة حقهــم الطبيعــي الــذي ُيـحـــَرمون منــه، 

زهــم فــي هــذا المجــال. ونهــدف أن تكــون تجربتنــا دليــاًل علــى قــدرة الطلبــة المكفوفيــن وعلــى تميُّ

زيارة جاللة الملك و جاللة الملكة لغرفة ستيم
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معلمــة صاحبــة رســالة، مبــادرة اجتماعيــة داعمــة ومحفــزة ملهمــة، أســعى للتأثيــر بَمْن 
ــا، وأن أرتقــي بطالباتــي  حولــي مــن الطالبــات والمعلمــات والمجتمــع المحلــي إيجابيًّ

ا؛ ألكون عنصًرا فاِعاًل في خدمة الوطن.  ا وسلوكيًّ ا وعلميًّ إيمانيًّ

لماذا تقدمت للجائزة 

ــرات ومعــارف جديــدة، وألكــون قــدوة لطالباتــي  ــر ذاتــي واكتســاب خب ســعًيا لتطوي
ــز. فــي التميُّ

ما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة؟ 

االطــالع علــى معــارف جديــدة وأفــكار جديــدة، واالســتفادة مــن قصــص الناجحيــن، 
وتنظيم الوقت، ومراعاة األولويات.  

ما الرسالة التي توجهها للمعلمين لتحفيزهم لخوض هذه التجربة؟

المشــاركة بالجائــزة تفتــح لكــم آفاًقــا ومعــارف جديــدة، وترتقــي بالمعلــم من جميع الجوانب، وتكســبه 
تقديًرا عالًيا للذات، فاحرصوا على خوض هذه التجربة. 

ُه مثلك األعلى في الحياة؟  من هو الشخص الذي َتـُعـدُّ

أعظم معلم رسول البشرية محمد صلى الله عليه وسلم. 

رســالة توجههــا إلــى معلــم تــرك فيــك بصمــة ســاعدتك للوصــول إلــى مــا أنــت عليــه 
اليــوم؟

ــز لآلخريــن،  جــزاك اللــه عنــي كل خيــر ونفــع بــك، وسأســير علــى طريقــك ألكــون شــمعة تنيــر طريــق التميُّ
كنِت خير معلمة ومحفزة وملهمة وداعمة.  

مجدولين مصطفى محمد عياد
المدرسة التي فزُت عنها: المغير الثانوية الشاملة للبنات

المديرية التي فزُت عنها: القصر
الفئة : الثالثة 
المركز: الثاني 

التخصص: الشريعة/ أصول الدين 
المؤهالت العلمية: بكالوريوس 

عدد سنوات الخبرة: 17
عدد نصاب الحصص: 18

الجائزة الحاصل عليها: المعلم المتميز
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ز: رسالتي بعد التميُّ

ــا؛ لالرتقــاء بطالباتــي وجعلهــنَّ عنصــًرا فاِعــاًل واعًيــا  ا وأكاديميًّ الســعي ُقـــُدًما لتطويــر نفســي ِمْهـِنـــيًّ
ناِفًعــا يخــدم الوطــن، ألنَّ المعلــم هــو المنــارة التــي تضــيء طريــق العلــم الصحيــح، وهــو َمــْن يــزرع 

ُم بــه األوطــان. القيــم واألخــالق وُيـــنِشُئ جيــاًل تتقـــدَّ

مشروع  »َسُنـريهم آياتنا في اآلفاق« 

ســعيُت دائًمــا منــذ بدايــة عهــدي فــي هــذه المهنــة النبيلــة إلــى مســاعدة طالباتــي فــي توظيــف 
ـْمـــَنُه فــي مــادة التربيــة اإلســالمية فــي حياتهــنَّ اليوميــة، وإظهــاره بالســلوك والعمــل صــورة  مــا يتعـلَّ
ـــْمِح فــي شــخصياتهنَّ وتعاملهــنَّ مــع اآلخريــن، وصــواًل إلــى اإلنســانة الفاعلــة  ُمشــِرقة لإلســالم السَّ
اإليجابيــة المؤثــرة الواعـــية القــادرة علــى مواجهــة تحديــات العصــر. ومــن هنــا ابتكــرُت »َسُنـــريهم آياتنا 

فــي اآلفــاق« لتحقيــق كل مــا ســعيُت إليــه، فكانــت االنطالقــة وكانــت البدايــة.

قســمُت  ثــم  تنفيذهــا،  المطلــوب  والخطــوات  المشــروع  فــي  العمــل  آليــة  للطالبــات  حـــُت  وضَّ
عــروض  إعــداد  ثــم  والتوثيــق  والكتابــة  البحــث  فــي  للبــدء  الموضوعــات  واختــرُت  المجموعــات 
مات، ليتــمَّ فــي النهاية  تقديميــة علــى جهــاز الحاســوب وصنــع الفيديــو، ثــم إعــداد النشــرات والُمجـــسَّ
ــز  إنجــاز المشــروع بعرضــه علــى الطالبــات وعــدد مــن أوليــاء األمــور والمجتمــع المحلــي، فــكان التميُّ
واإلبــداع فــي األداء وفــي العــروض، وفــي القــدرة علــى التواصــل مــع اآلخريــن والتعبيــر عــن أثــر 
 ، ــا ينعكــس علــى سلوكهـــنَّ هــذا المشــروع فــي تعميــق إيمــان الطالبــات بقــدرة اللــه وعظمتــه، ممَّ
وعلــى زيــادة قدرتهــنَّ علــى التقييــم الذاتــي، والوقــوف فــي وجــه التحديــات، ووضــع آليــة للتحســين 

والتطويــر.

ثــم أتــى مشــروع »صالتــي حياتــي« الــذي أثمــر عـقـــد نــدوة مــن إعــداد الطالبــات، وتتالــت المشــاريع 
ْق ُتــْؤَجـــْر«، الــذي غــرس فــي الطالبــات ُحـــبَّ العمــل التطوعــي واإلحســاس  ليكــون مشــروع »تصــدَّ
، وأشــَركنا  ـــمنا الفكــرة فيهــا علــى الطالبــات جميعهــنَّ باآلخريــن، ثــم مبــادرة »ســنابل الخيــر«، التــي عمَّ

ندوة صالتي حياتي من اعداد الطالبات

تصميم الطالبات للوحات معبرة عن محاور مشروع األقصى 
كل السور حيث كان محور من محاور المشروع )أقصانا عقيدتنا

مشروع تصدق تؤجر 

مبادرة سنابل الخير 
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فيهــا زميالتــي المعلمــات؛ مــن خــالل كأس أرز، وكــوب زيــت، وصنــع طبــق مــن عمــل الطالبــات ورصــد َرْيِعــِه لصالــح القــرش الخيــري، وإعــداد طــرود الخيــر لألســر العفيفــة. 

وإيماًنــا منــي بأهميــة العمــل الجماعــي فقــد كنــُت أعمــل مــع زميالتــي مــن معلمــات المــواد األخــرى )اللغــة العربيــة، االجتماعيــات، العلــوم( بــروح الفريــق الواحــد؛ لنصــل إلــى التكامــل فــي إنجــاز 
َرة عــن محــاور المشــروع، وفــي أبحــاث  ــز واإلبــداع فــي اللوحــات الُمَعـــبِّ األعمــال، ولنشــكل فريًقــا رائًعــا يعمــل بتشــاركية عاليــة، فوصلنــا إلــى العمــل بمشــروع »األقصــى كل الســور«، وكان التميُّ

ـْمـــَنُه ألســرهنَّ وبيوتهــن. ـــَن محــاور المشــروع، ولــم يقتصــر األثــر علــى الطالبــات فحســب، بــل ُقـــْمَن بنقــل مــا تعـلَّ وورشــات تدريبيــة، وفــي إعــداد فيديــو مــن إنتــاج إحــدى الطالبــات تضمَّ

إنَّ الســعادة التــي كانــت تغمرنــي عندمــا أرى أثــر هــذه المشــاريع فــي طالباتــي؛ ســواء كانــت بفكــرة ُتـلِهـــُمني بهــا إحــدى الطالبــات، أو بمهــارة تعلمُتـــها، أو بســلوك أو برســم أو بإلقــاء، أو بتعــاون 
ــا. ــزي انعكــس علــى طالباتــي إيجابيًّ ــز، فتميُّ ــز، هــي داِفـــٌع قــويٌّ لــي لالســتمرار فــي التطويــر واالرتقــاء والتميُّ مــع أعضــاء الفريــق، أو بعــرض ُمَميَّ

حبي لمهنتي هو سر تميزي 
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ْفـنا عن نفسك بكلمات  َعـرِّ

رهــام عبــد اللــه العبــود، معلمــة لغــة عربيــة فــي محافظــة عجلــون – مدرســة عائشــة 
الباعونيــة األساســية، حاصلــة علــى دبلــوم عــاٍل فــي اإلدارة المدرســية. متطوعــة 
ــخ  فــي مجتمعــي، عضــو فــي مؤسســات مجتمــع محلــي تطوعيــة، مهتمــة فــي تأري
العــادات العجلونيــة، مهتمــة فــي الجانــب الثقافــي فــي بلدتــي، أؤمــن بالتشــاركية مــن 
أجــل النجــاح والوصــول للهــدف. أم ألربعــة أطفــال، مهتمــة بالتنميــة البشــرية لألفــراد 

صناع المستقبل.  

لماذا تقدمت للجائزة 

تقدمــت للجائــزة لثقتــي بأنهــا طريقــي نحــو التطــور والتغييــر الــذي أنتهجــه، وللخــروج 
مــن بوتقــة التعليــم الــذي ينحصــر بيــن دفتــي المنهــاج، ولرؤيــة نفســي ضمــن معاييــر 
الجائــزة التــي كشــفت عــن خبراتــي ومنهجتهــا حتــى أصبــح أنموذًجــا إلــى جانــب زمالئــي 
المتميزيــن، ولتحقيــق الطمــوح الــذي أســعى إليــه، وهــو تقلــد وســام الشــرف ووســام 
التميــز بعــون اللــه، كمــا أن المثــول بيــن يــدي رائــدة التغييــر والتعلــم للحيــاة جاللــة 

الملكــة رانيــا شــرف لنــا. 

ما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة؟ 

أجــزم بــأن الجائــزة هــي أداة مــن أدوات التنميــة المهنيــة، فقــد تعلمــت أننــي إذا لــم أخطــط لهدفــي 
ــد يثــري التعلــم  ــا جــزء مــن خطــط غيــري، واســتفدُت فــي توثيــق أعمالــي، والبحــث عــن كل جدي فأن
بطــرق إبداعيــة تعمــق لــديَّ مفهــوم التعلــم الواقعــي الــذي يركــز على المخرجات. أدركُت أن تشــاركية 
رت مهاراتــي فــي التواصــل مــع طالبــي ومجتمــع  المــوارد البشــرية كفيلــة بتجــاوز التحديــات، وتكــوَّ
ــا ترســو ســفينته علــى شــواطىء النجــاح  هــا منهًجــا علميًّ التعلــم، ال شــك فــي أن مهاراتــي التــي أعدُّ

والتحدي للوصول للهدف أهم مكتسباتي بهذه المسيرة الناضجة.  

ما الرسالة التي توجهها للمعلمين لتحفيزهم لخوض هذه التجربة؟

أحفــز زمالئــي المعلميــن لخــوض تجربــة التميــز التــي ســتغير مســاره التقليــدي إلــى الخــروج لدائــرة 
المرونــة والتشــاركية الفعالــة، وإن الجائــزة هــي مطلــب ملــح للمتميزيــن فقــط، فهــي تليــق بهــم وهــم 
يليقــون بهــا. وإن ثقافــة التميــز يجــب تقلدهــا لنشــرها بيــن الزمــالء وشــيوع هــذه الثقافــة الصحيــة بيــن 

طالبنــا أيًضــا.

ُه مثلك األعلى في الحياة؟  من هو الشخص الذي َتـُعـدُّ

عــز  اللــه  إرضــاء  بنيــة  يقتــرن  الــذي  العمــل  وإتقــان  والتحــدي،  اإلصــرار  علمنــي  الــذي  والــدي  إنــه 
ــأنٍّ ووعــي بــكل  ــر، وأن أصعــد ســلم النجــاح بت وجــل، وعلمنــي أن أرضــى بالقليــل ألحصــل علــى الكثي

خطوة.  

رســالة توجههــا إلــى معلــم تــرك فيــك بصمــة ســاعدتك للوصــول إلــى مــا أنــت عليــه 
اليــوم؟ 

إلــى معلمتــي ســهام الزغــول، وقوفــك بجانبــي عنــد مرضــي وانقطاعــي عــن الدراســة فتــرة مــن 
الزمــن، جــدد األمــل فــي نفســي، وإصــرارك علــى تعميــق مفهــوم أننــي قــادرة علــى اللحــاق بزميالتــي 
فــي مــادة الرياضيــات ومســاعدتي بشــرح الــدروس المتأخــرة لــي، وتواصلــك مــع أهلــي، زاد مــن ثقتــي 

مني أن اإلصــرار طريــق النجــاح.  بنـفـــسي وعـــلَّ
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المركز: الثالث

التخصص: اللغة العربية 
المؤهالت العلمية: الدبلوم العالي 

عدد سنوات الخبرة: 5
عدد نصاب الحصص: 17

الجائزة الحاصل عليها: المعلم المتميز
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بالمطر تنمو األزهار، وبالقراءة تنمو األفكار

ــدت لــديَّ فكــرة مبــادرة )أنــا وعائلتــي نقــرأ(، لتكــون  إنَّ العــودة إلــى قــراءة الكتــب هــي أمنيــة كبيــرة نســعى إلــى تحقـــيقها باســتمرار؛ ِلـــَنْيِل أهــداف ســامية ترقــى بالفــرد وتســمو بأخالقــه، ولذلــك تولَّ
ــا نحــن بأمــسِّ الحاجــة إليــه،  ــا ِفكريًّ مبــادرة اجتماعيــة ثقافيــة هدفهــا الرجــوع إلــى الكتــاب والقــراءة ضمــن نطــاق العائلــة، ثــم اللقــاء بهــم لمناقشــتهم فــي الكتــب التــي قرؤوهــا؛ لنصنــع تبــاداًل ثقافيًّ

ــع فيهــا لتشــمَل األحيــاء والمــدارس المجــاورة لمدرســتنا.   وكان شــعارنا فــي هــذه المبــادرة )بالمطــر تنمــو األزهــار، وبالقــراءة تنمــو األفــكار(، وعزمـــنا علــى التوسُّ

مــج والحقــوق لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، كانــت فكرتــي لــزرع بــذرة الخيــر فــي مجتمعــي، وألنَّ ذوي اإلعاقــة فــي مجتمــع مدرســتي كانــوا ُيعاَمُلـــون  وألنَّ قريتــي تعيــش فــي منــأى عــن ثقافــة الدَّ
د أشــخاص يجلســون فــي مقاعدهــم ويعيشــون عالمهــم بضبابيــة دون أن يتفاعلــوا مــع زمالئهــم  بشــيء مــن التجاهــل ونظــرة يشــوُبها فقــدان األمــل، فقــد كان الطلبــة مــن ذوي اإلعاقــة ُمجــرَّ
ــم؛ لعــدم معرفــة المعلمــات بحقــوق ذوي اإلعاقــة فــي التعليــم، وغيــاب ثقافــة اكتشــاف اإلبــداع لديهــم، لذلــك كانــت ثورتــي فــي إطــالق مبادرتــي )أنــا مــن حقــي أن  ويشــاركوهم فــي التعلُّ
ــم(، وبــدأُت نشــر الوعــي بهــا فــي مجتمــع مدرســتي وبيــن األهالــي؛ للتنبيــه إلــى حــق الطلبــة ذوي اإلعاقــة بالمشــاركة والتعليــم بمــا يــوازي زمالءهــم، فــكان شــعارنا »اإلعاقــة انطالقــة«،  أتعلَّ
وشــاركنا بحملــة »مكانــي بينكــم«  بالشــراكة مــع المجلــس األعلــى لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، فشــاركت الطالبتــان حنيــن وشــيماء بنشــر رســالة دمــج ذوي اإلعاقــة فــي التعليــم، ونجحنــا 
هــا ســتحقق الحلــم الــذي  ــا شــيماء فهــا هــي تصــدح بأعلــى صوتهــا بأنَّ فــي تأميــن صــف خارجــي لحنيــن دون درج؛ لتتمكــن مــن متابعــة تعليمهــا وتســهيل وصولهــا باســتخدام الكرســي المتحــرك، أمَّ
تســعى إليــه بعــد أن كانــت تعانــي الصمــت، وقــد أطلقــت شــيماء العديــد مــن المبــادرات فــي المدرســة، وكانــت تشــارك فــي جميــع فعاليــات المدرســة؛ إذ شــاركت بفعاليــات أجيــال الســالم لتمثيــل 
ــــقوا إلرادتهــا القويــة، وتنطلــق اليــوم شــيماء لتأخــذ علــى عاتقهــا المشــاركة فــي مبــادرات المراكز  ـــلي الهيئــات والمديريــات، فانبهــر الجميــع بهــا وصـفَّ محافظــة عجلــون فــي كلمــة ألَقـــْتها أمــام ُمَمثِّ

الشــبابية فــي محافظــة عجلــون؛ لتنســَج قصــة نجــاح ِلـــَمْن يشــبهها وللمجتمــع كامــاًل.

ــم وإثبــات حقهــم فــي المجتمــع  زت روح التشــاركية والعمــل بفريــق واحــد؛ لمســاعدة ذوي اإلعاقــة فــي التشــاركية بالتعلُّ وهــا أنــا بذلــك أتــرك أثــًرا جميــاًل فــي مبــادرة مــن أجمــل المبــادرات التــي عــزَّ
وفــي إنســانيتهم الكاملــة دون نقصــان. 
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ْفـنا عن نفسك بكلمات  َعـرِّ

أعتــز بمهنتــي وأبــادر فــي تنفيــذ مجموعــة مــن البرامــج التعليميــة والتربويــة التــي 
تنهــض بالعمليــة التعلميــة والتعليميــة، وأحــرص علــى االطــالع علــى المســتجدات 
التربويــة، وأعمــل علــى تطبيقهــا أثنــاء عملــي، وأواظــب علــى نقــل خبراتــي إلــى طلبتــي 

وزمالئي، وأستفيد من خبرات زمالئي في مجاالت متعددة.  

لماذا تقدمت للجائزة 

التقــدم للجائــزة مــن الســبل المهمــة لالرتقــاء بــأداء عملــي، ليصبــح عندئــذ عمــاًل متقـــًنا 
ومميــًزا، وألحظــى بشــرف التكريــم، فهــو طريــق للتحفيــز الــذي ينهــض بالهمــم ويرقــى 

بالعمل.  

ما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة؟ 

التنميــة المهنيــة الشــاملة، وذلــك عنــد اإلجابــة علــى المعاييــر والتعــرف إلــى خبــرات الزمــالء وتنفيــذ 
األعمال بإتقان وتميز ومهارة.  

ما الرسالة التي توجهها للمعلمين لتحفيزهم لخوض هذه التجربة؟

ــز،  ــرة لتنظيــم األعمــال وممارســتها بدقــة وتمي ــزة يمنــح المشــاركين فرصــة كبي االشــتراك فــي الجائ
واإلجابــة علــى معاييــر الجائــزة ســبيل واضــح لتعــرف المعلــم إلــى خطــة أعمالــه الشــاملة بصــورة 

دقيقة وناجحة.  

ُه مثلك األعلى في الحياة؟  من هو الشخص الذي َتـُعـدُّ

الرسول الكريم محمد – صلى الله عليه وسلم – فهو قدوة. 

رســالة توجههــا إلــى معلــم تــرك فيــك بصمــة ســاعدتك للوصــول إلــى مــا أنــت عليــه 
اليــوم؟ 

شــكًرا لــك معلمــي الفاضــل... فأنــَت رمــز للوفــاء والعطــاء... منك اســتقيُت معنى المثابــرة واإلخالص، 
ومــن نســمات روحــك تطلعــُت للحيــاة البهيــة البهيجــة... فعليــك ســالم مــن اللــه... ولــك منــي تحيــة 

تقديــر وإجــالل وإكبــار. 

علي راجي عبد الرضاونة
المدرسة التي فزُت عنها: زيد بن حارثة الثانوية الشاملة للبنين 

المديرية التي فزُت عنها: مأدبا 
الفئة: الثالثة 

المركز: الثالث 

التخصص: اللغة العربية 
المؤهالت العلمية: ماجستير 

عدد سنوات الخبرة: 22
عدد نصاب الحصص: 14

الجائزة الحاصل عليها: المعلم المتميز
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ــرة فــي مجــال  ــد كبي ــا؛ فلهــا فوائ ــر الواضــح فــي حياتن وإنَّ لمواقــع التواصــل االجتماعــي األث
اإلعــالم والثقافــة والسياســة واالقتصــاد والتعليــم والتنميــة المهنيــة والتســلية والترفيــه، 
ــَدْت مواقــع التواصــل االجتماعــي فضــاًء فســيًحا للتعبيــر عــن الــرأي بحريــة دون قيــود أو  وَغـ
حــدود، ولهــا فائــدة كبيــرة فــي توفيــر فــرص العمــل والكســب المــادي فــي مجــاالت عديــدة؛ 
كاإلعالنــات والتجــارة اإللكترونيــة، ولنتذكــر فــي هــذا المقــام مــا لمواقــع التواصــل االجتماعــي 
ع والعمــل الخيــري؛ مــن خــالل مــا تنفــذه المجموعــات  ــة فــي نشــر ثقافــة التطــوُّ مــن فوائــد جمَّ
الَعـــْون والمســاعدة  يــد  التــي تقــدم  العديــدة  الخيريــة  المبــادرات والمشــاريع  الراعيــة مــن 

لمحتاجيهــا بتعــاوٍن وتنافـــٍس وتفــاٍن وعطــاٍء غيــِر محــدود.  

نــا نخشــى مــن مســتقبل مجهــول يكتنفــه الغمــوض لمواقــع التواصــل  ورغــم ذلــك كلــه، فإنَّ
االجتماعــي، فهــو ســبيل يســلكه الكثيــرون، فمنهــم َمــْن يســعى لغايــات وأهــداف ســامية 
ــْن يرمــي إلــى تحقيــق مــآرب رخيصــة  ــه وعالمــه، ومنهــم َم ــه وأمت ــه وبأســرته وبوطن ــْرقى ب َتـ
تعــود عليــه بالشــهرة علــى حســاب ســمعة اآلخريــن وكرامتهــم، ويســارع إلــى اإلشــاعة ِلـَبـــثِّ 
ــا يــؤدي إلــى جفــاء  الِفـَتـــِن ونشــر البغضــاء والِمَحـــن، ُبـْغـــَيَة تفتيــت َعـــُضِد الفــرد والمجتمــع، ممَّ

الخــالن وزعزعــة البلــدان.

لقــد اســتطاعت مواقــع التواصــل االجتماعــي أن تقــرب البعيــد، ولكنهــا عملــت باقتــدار علــى 
ــا أوهــن العالقــات بيــن األرحــام واألفــراد والجماعــات، وهــي لــم تحتــرم  إبعــاد القريــب، ممَّ
خصوصيــة اآلخريــن، وكانــت ولــم تــزل ســـبًبا فــي إهــدار الوقــت المــؤدي إلــى اإلدمــان عنــد 
ُيـــنسيهم أقــرب  مجموعــة كبيــرة مــن األشــخاص الهاربيــن إلــى واقــع اجتماعــي افتراضــي 
األقربيــن، وهــم يعتزلــون حياتهــم االجتماعيــة الحقيقيــة التــي هــي الركيــزة األســاس للعالقــات 

اإلنســانية الحميمــة. 

وحتــى نحقــق المنافــع الكبيــرة عنــد اســتخدامنا مواقــع التواصــل االجتماعــي فــال بــدَّ مــن 
أن نضــع ألنفســنا خطــة عمليــة ُمحَكمــة، نســعى مــن خاللهــا إلــى تلبيــة حاجاتنــا االجتماعيــة 
ـــون، فهــم  والمعرفيــة المتنوعــة، وعلينــا أن نــدرك الــدور الكبيــر الــذي يجــب أن يقــوم بــه الُمَربُّ

ز: رسالتي بعد التميُّ

ـفـــس، وتســمو بصاحبهــا إلــى العليــاء،  إنَّ َجـــْنَي اإلنســاِن ثمــاَر َغـــْرِسِه َلـــغاَيٌة عظيمــٌة ُتبِهــُج النَّ
ــون بأمانــة ووفــاء فــي درب التفانــي  اعـ ــسبيٌل يهــواُه العاملــون الُمخـِلـــصون السَّ وإنَّ ذلــك َلـ

والعطــاء.

مقالة األثر الفاعل لمواقع التواصل االجتماعي

فــي طريقــة  ـــُر  ُتغـيِّ وعــادات مختلفــة وعديــدة  حياتنــا ســلوكات وتصرفــات  علــى  يســيطر 
تعاُملنــا إلــى حــدٍّ يجعلنــا نشــعر بالدهشــة والحيــرة والصدمــة أحياًنــا فــي مواقــف عديــدة، 
ًة تنتاُبنــا مشــاعر القلــق واالســـتغراب، فمــا الــذي يجعلنــا  ًة نشــعر بالفخــر واإلعجــاب، وتــارَّ فتــارَّ
حيــارى مدهوشــين؟!  ومــا الــذي يــؤدي بنــا إلــى ســبيل نجَهـــُل ُمـــنتهاه؟!  نغــدو حينئــٍذ فــي 
أطنابــه متمســكين، ال نرجــو غيــره بديــاًل وال نرغــب إلــى ســواه رحيــاًل، أتــدرون مــا ســر دهشــتنا 
م فــي مجــال التكنولوجيــا، وأقصد  ــه واقــع الحيــاة العصريــة، ومــا رافقهــا مــن تقـــدُّ وحيرتنــا؟!  إنَّ
ــَق األشــخاص بمواقــع التواصــل االجتماعــي، ومــا صحــب ذلــك مــن آثــار عظيمــة  تحديــًدا تعلُّ
ال يجهلهــا أيُّ إنســان، وال تغيــب عــن األذهــان والوجــدان، فمــن الضــروري أن نلقــي الضــوء 
ـقـــنا بتلــك  علــى أثــر مواقــع التواصــل االجتماعــي فــي حياتنــا، فواقعنــا يشــهد علــى حجــم تعلُّ
إلــى حــدٍّ كبيــر،  هــا أضحــت واقًعــا مفروًضــا ال يمكننــا االســتغناء عنــه  أنَّ المواقــع، وكيــف 
َر عــدد الذيــن يرتــادون موقــع الفيســبوك بأكثــر مــن مليــار  وليــس َأَدلُّ علــى ذلــك مــن أن ُيـَقـــدَّ

مســتخدم. 

نــا نعلــم علــم اليقيــن أنَّ اإلنســان اجتماعــيٌّ بطبعــه، ولــذا فهــو يســعى إلــى بنــاء عالقــات مــع  إنَّ
أشــخاص كثيريــن، وقــد حققــت مواقــع التواصــل االجتماعــي جانًبــا كبيــًرا مــن حاجــات اإلنســان 
بيــن األفــراد  التواصــل  ناجحــة فــي تســهيل  أداة  المواقــع  االجتماعيــة، فقــد كانــت هــذه 
ــَق مرادهــم واســتطاعوا أن يجعلــوا مــن هــذه المواقــع منابــر  ـ ما الشــباب، الذيــن تحقَّ والســيَّ
ا فــي نفوســهم مــن مشــاعر وأحاســيس وأفــكار باتــت مدفونــة فــي  يعتلونهــا للتعبيــر عـــمَّ

نفوســهم منــذ زمــن بعيــد. 
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ـــِزَنة مســتقلة قــادرة  ـــهون َغـــيورون، ُيطَلــُب منهــم بنــاء مجتمــع متماســـك قوامــه أفــراد صالحــون، قــادرون علــى تلبيــة حاجاتهــم ورغباتهــم بحــدود آمنــة وبشــخصية ُمتَّ ُمراِقـــبون ناِصحــون، وُمَوجِّ
ــل المســؤولية بعــزم واقتــدار. علــى تحمُّ

ِقــيِّ  ــــين واجًبــا كبيــًرا فــي معالجــة هــذا األمــر، فهــم األمنــاء علــى الشــباب، يحرصــون علــى النهــوض بمســتوى وعيهــم بأهميــة مواقــع التواصــل االجـــتماعي وأثرهــا الكبيــر فــي الرُّ إنَّ علــى الُمَربِّ
م ُبـــلدانهم، وازدهــار أوطانهــم، والتعـــريف بأمجــاد أمـــتهم، والتوعيــة بالقضايــا الحديثــة للعالــم المعاصــر. بحياتهــم، وتـقـــدُّ

ــا أســهم بصــورة  نــا نجــد أنَّ هنــاك اهتمامــات أخــرى قــد بــرزت فــي صفحــات تلــك المواقــع ممَّ وعلينــا جميًعــا أن نجعــل مــن مواقــع التواصــل االجتماعــي مســاحة واســعة للتعليــم والثقافــة، ألنَّ
ا كل االهتمــام، فمــن خــالل مواقــع التواصــل االجتماعــي نســتطيع أن  ــنَّ ــر كبيــر للمعــارف الرئيســة المتنوعــة، وعلينــا أن نفــرد مســاحة واســعة للغتنــا العربيــة، فهــي تســتحق ِمـ واضحــة فــي تأخُّ
ا َيْرَقــى بمكانتهــا الســامية، َوْلـــنجَعْل منهــا لغــة رســمية فــي كتاباتنــا، فهــي شــاهٌد حـــيٌّ إلظهــار مــا فــي نفوســنا مــن بهجــة وجمــال، وشــوق وحنيــن، وأمــل وألــم، وفخــر  ــرًّ نخصــص لهــا منبــًرا ُحــ

ة، فتســحر األذهــان وُتريــح ِبـــَشذاها األبــدان.  ــاش، حروفهــا إطاللــة بهيجــة، ُيظِهـــُر أريَجَهــا َبـــْوُح الكلمــة الطيبــة النابعــة مــن أعمــاق نفــٍس َنـــِديَّ ــة، وشــعور جيَّ ومحبَّ
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يحيـى علي عبد الهادي القطيش 
المدرسة التي فزُت عنها: الفيصلية الثانوية للبنين

المديرية التي فزُت عنها: مأدبا 
الفئة: الثالثة 

المركز: الثالث 

التخصص: معلم صف
المؤهالت العلمية: ماجستير 

عدد سنوات الخبرة: 12
عدد نصاب الحصص: 17 

الجائزة الحاصل عليها: المعلم المتميز

ْفـنا عن نفسك بكلمات  َعـرِّ

المعلــم يحيــى علــي  القطيــش، أخصائــي رعايــة الموهوبيــن والمتفوقيــن وتعليــم 
التفكيــر، خبيــر ببرامــج الموهوبيــن ومصمــم ومنفــذ للعديــد مــن البرامــج التدريبيــة 
الســابعة ورؤى جاللــة  الملكيــة  النقاشــية  الورقــة  فــي  جــاء  لمــا  تنفيــًذا  العالميــة؛ 

الملكة رانيا العبد الله حفظها الله.  

لماذا تقدمت للجائزة 

لقناعتــي التامــة بمصداقيــة الجائــزة وشــفافيتها ونزاهتهــا، والتــي مــن خاللهــا أقــف 
ــا؛ لتكــون الدافــع للرقــي بخبراتــي وصقلهــا مــن خــالل  علــى مســتوى تميــزي دوليًّ

ــة. معاييرهــا، وكــون الجائــزة ســحابة خيــر عــاد خراجهــا علــى بقــاع وطنــي كافَّ

ما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة؟ 

الجائــزة،  معاييــر  خــالل  مــن  طالبــي  مــع  بالعمــل  لالرتقــاء  المســتمرة  االســتدامة 
واالستغالل األمثل للوقت والعالقات المرتبطة بمجتمعات التعلم.  

ما الرسالة التي توجهها للمعلمين لتحفيزهم لخوض هذه التجربة؟

إن جائــزة الملكــة رانيــا العبــد اللــه للتميــز التربــوي تعمــل علــى تقييــم األداء بشــفافية وعدالــة ونزاهــة، 
ــا، علًمــا بأنهــا تعتمــد معاييــر دوليــة تســاعد  وهــي الجهــة الوحيــدة بالمملكــة المعنيــة بالمعلــم تربويًّ
ــاءة مــع جميــع مجتمعــات التعلــم، وتتميــز بشــكل إبداعــي فــي تكريــم الفائزيــن  علــى خلــق عالقــات بنَّ
بشــكل يليــق بالتميــز التربــوي الحقيقــي والمناســب لشــخص كل زميــل فــي الميــدان التربــوي، وهــي 
ا  ــا، فلهــم عـــنَّ ــا وماديًّ ــا وتعليميًّ ــا للكشــف عــن المتميزيــن؛ لدعمهــم تدريبيًّ الناقــوس الــذي يــدقُّ إيجابيًّ

كل األجر من الله عز وجل رب العرش العظيم.  

ُه مثلك األعلى في الحياة؟  من هو الشخص الذي َتـُعـدُّ

ـــر بخلــق اللــه وبحــث عــن المواهــب لتكــون منــارة  الرســول محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم، أول َمــْن تفكَّ
األرض يهتدي بها الناس.  

رســالة توجههــا إلــى معلــم تــرك فيــك بصمــة ســاعدتك للوصــول إلــى مــا أنــت عليــه 
اليــوم؟

معلمــي وأســتاذي محمــود الحويطــي مــدرس مــادة األحيــاء؛ إذ كان الداعــم النظــري والتطبيقــي 
مــي  ــزي وتقدُّ ــا معلمــي، فأنــَت ناقــوس إيجابــي يــدقُّ فــي طريــق تميُّ ــًرا ي ــزي، جــزاك اللــه خي فــي تميُّ

وإبداعــي.  
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ز: رسالتي بعد التميُّ

ـــف مــع عصــر  ر الفكــري لقــدرات الطلبــة الموهوبيــن؛ للتكيُّ ُتـــحاكي التطــوُّ ابتــكار وتصميــم برامــج 
والموهبــة. االســتبصار 

ُملتـقى الموهبة واإلبداع السنوي

يكُمـــُن الهــدف الرئيــس للمبــادرة فــي الكشــف عــن الطلبــة المتميزيــن والمخترعيــن، والدفــاع عــن 
الموهبــة  بمفهــوم  المحلــي  المجتمــع  وتوعيــة  والدرامــا،  المســرح  خــالل  مــن  ونصرتهــا  القــدس 
الكيميــاء  بأولمبيــاد  ــا  الموهوبيــن علميًّ الُملتـــقى، والبحــث عــن  واإلبــداع ونشــره مــن خــالل هــذا 
ــز واإلبــداع، وتنفيــذ مــا  والفيزيــاء والرياضيــات كعلمــاء أردنييــن صغــار، واالرتقــاء بهــم إلــى قمــم التميُّ
ــا ورد فــي الورقــة الملكيــة النقاشــية الســابعة، وإخضــاع المتميزيــن  لــه عالقــة بأهــداف الُملتـــقى ممَّ
لبرامــج تحاكــي التفكيــر اإلبداعــي، ومشــاركة المجتمــع فــي حــل المشــاكل التــي يواجههــا مــن خــالل 
ــي الشــركات العامــة والخاصــة نتائــج المبــادرة؛ للوصــول بالوطــن  دعــم المخترعيــن واختراعاتهــم، وتبنِّ

الحبيــب إلــى المســتقبل المنشــود.

ــا الفئــة المســتهدفة بهــذه المبــادرة فهــي مــن الطلبــة الموهوبيــن فــي مــدارس وزارة التربيــة  أمَّ
ــات عديــدة أهمهــا  ــادرة تحدي ــا، وقــد واجهــت المب ــة مــن )12-17( عاًم ــة العمري والتعليــم، ضمــن الفئ
ى  ضعــف الوعــي بمفهــوم الموهوبيــن وأســاليب الكشــف عنهــم، وافتقــار الدعــم المادي الــذي يتخطَّ
كل عــام 15000 دينــار، إال أنَّ أهميــة المبــادرة المتمثلــة بالنهــوض بالوطــن والســير بــه إلــى بــر األمــان 
مــن خــالل مــوارده البشــرية، جعلتنــا نواجــه التحديــات ونتجاوزهــا باقتــدار، مــن خــالل الجهــد التشــاركي 
مــع مؤسســات المجتمــع المحلــي والمتخصصيــن بالجامعــات األردنيــة؛ بعقــد الورشــات والــدورات 

ــًة. التدريبيــة ألبنــاء الوطــن عامَّ

مــن مختلــف  للُملتقــى  العليــا  اللجــان  وتشــكيل  للمبــادرة،  والخاصــة  العامــة  الخطــط  إعــداد  وتــمَّ 
الجامعــات األردنيــة مــن المتخصصيــن برتبــة )أســتاذ دكتــور(، إضافــًة إلــى التسلســل بإجــراءات المبــادرة، 
ونقــل نتائجهــا إلــى مراحــل التنفيــذ بالتعاقــد مــع بعــض الشــركات الدوليــة المتخصصــة، وتــمَّ التعــاون 
مــع اإلعــالم المرئــي والمســموع لتأســيس أرضيــة خصبــة لمجتمعــات التعلــم؛ بهــدف تحقيــق مــا 
ُوِجــَدت المبــادرة مــن أجلــه، وتطويرهــا لتصــل إلــى دمــج الطلبــة الموهوبيــن مــع الطلبــة ذوي اإلعاقــة 

علــى المســتوى الوطنــي.

الطلبة الموهوبين على مستوى المملكة االردنية الهاشمية  المشاركين بمبادرة ملتقى الموهبة واالبداع السنوي 2017-2018م .
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 متميزو جائزة المعلم
الفئة الرابعة
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عرفنا عن نفسك بكلمات:

لينــا الفيومــي معلمــة حاســوب، دبلــوم عــاٍل )ICTE( مــن الجامعــة األردنيــة بمعــدل 
4/4، خبرتــي 17 ســنة مدربــة الــــ Intel & Icdl ضمــن فريــق محــوري وزاري. معلمــة 
ملهمــة ومؤثــرة فــي طالباتــي ومحيطــي أجمــع .. محبــة للخيــر والعطــاء والتســامح، 
أنــام ســليمة الصــدر .. لــديَّ حــب ووالء وانتمــاء لبلــدي األردن.. تركــت بصمــة مميــزة 
ــه أو شــخص تعاملــت معــه.. أقــود طالباتــي نحــو  وإيجابيــة فــي كل مــكان عملــت ب
الطمــوح والــذكاء واإلبــداع والمثابــرة والصبــر ، وأســتخرج طاقاتهــم الكامنــة.. نظاميــة 
ومخلصــة بعملــي إلــى حــد التناهــي .. أضــع أهدافــي نصــب عينــي وأســعى لتحقيقهــا. 

أنجــذب للتميــز أينمــا وجــد وحيثمــا كان.   

لماذا تقدمت للجائزة؟

تقدمــت للجائــزة ألنــي أرى فــي نفســي التميــز.. وشــعرت بــأن الملكــة دعــت كل متميز 
لينــال جائــزة ويكــرم علــى تميــزه.. فلبيــت النــداء بحــب وشــوق للســالم علــى جاللتهــا .. 

وألحظــى بصــورة بجانبهــا تخلــد فــي تاريخــي وأعتــز بهــا لألبــد.

ما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة ؟

أصبحــت أكثــر تنظيمــًا لملفاتــي .. وأكثــر دقــة فــي بياناتــي .. وأدركــت أهميــة التوثيــق.. جعلتنــي 
أســتطلع تجــارب اآلخريــن المميــزة واالســتفادة منهــا .. وخــوض غمــار الجائــزة يعــزز إثبــات الــذات 
والثقــة بالنفــس وتحقيــق الهــدف بالســعي والمثابــرة واإلصــرار والصبــر.. والتفكيــر خــارج الصنــدوق، 

ــا ومواكبــة االنفجــار المعرفــي. ــا وأدبيًّ والمطالعــة علميًّ

ما الرسالة التي توجهها للمعلمين لتحفيزهم لخوض هذه التجربة؟

أشــجع كل الزمــالء علــى خــوض غمــار الجائــزة التــي تكســب المعلــم وتعــزز لديــه إثبــات ذاتــه والثقــة 
بنفســه وقدرتــه ووســيلته علــى إبــراز تميــزه وتعزيــز االتصــال والتواصــل لديــه وتوســيع أفقــه، وأقــول 
لهــم إن االخــالص والعطــاء ثمرتــه نجاحــك ومحبــة اآلخريــن والمختصيــن، وتحظــى بالســالم علــى 

الملكــة وتقديرهــا التــي كانــت ومــا زالــت خيــر راٍع للعلــم. 

من هو الشخص الذي تعده مثلك األعلى في الحياة؟ 

كل إنســان عصامــي ناجــح صادفنــي فــي حياتــي هــو مثلــي األعلــى.. ورســلنا الذيــن بشــروا كلهــم 
بالحــب والســالم كانــوا لنــا منــارات يهتــدى بهــا ومثــال أعلــى لــي ولغيــري.

رســالة توجههــا إلــى معلــم تــرك فيــك بصمــة ســاعدتك للوصــول إلــى مــا أنــت عليــه 
اليــوم؟

إلــى معلمتــي نــورة العتيبــي.. اآلن وبفضــل قلمــك النابــض لــي بالتشــجيع علــى دفاتــري المدرســية.. 
وعباراتــك الرنانــة بدعمــي.. أصبحــت أنموذجــًا ناجحــًا تفخريــن بــه.. وأفخــر بــك .. كونــي الثمــرة مــن تلــك 
الشــجرة.. فــكل عبــارة منــك الزلــت أذكرهــا إلــى اآلن.. فهــي مــن نحتــت طريقــي نحــو التميــز، ُجزيــِت 

خيــرًا معلمتــي. 

لينا محمود محمد الفيومي
المدرسة التي فزُت عنها: الناصرية األساسية المختلطة

المديرية التي فزُت عنها: الجيزة
الفئة: الرابعة 
المركز: الثاني 

التخصص: حاسوب
المؤهالت العلمية: الدبلوم العالي

عدد سنوات الخبرة: 17
عدد نصاب الحصص: 20

الجائزة الحاصل عليها: المعلم المتميز



قصة النجاح

49

المشاركة في المعارض العلمية ويوم المختبرات واالكتشافات

الحوسبة الخضراء

والصبــر  بالمثابــرة  أفكارهــنَّ  وأدعــم  والــذكاء،  واإلبــداع  الطمــوح  نحــو  باســتمرار  طالباتــي  أقــود 
ألربــط تعلمهــنَّ بالحيــاة، وأمنحهــنَّ حريــة التعبيــر، وأعاملهــنَّ كشــخص مســؤول، وأتيــح لهــنَّ فرصــة 
َز مشــاركتهنَّ فــي الحيــاة  َعـــزِّ ــم بالمشــاريع واألنشــطة، وذلــك أِلُ االســتقصاء والبحــث العلمــي والتعلُّ
المدرســية والمجتمعيــة، فكانــت فكــرة مؤتمــر »الحوســبة الخضــراء«، وبدأنــاُه علــى مســتوى اللــواء 
بحضــور المجتمــع وأوليــاء األمــور والمــدارس الحكوميــة ومــدارس األونــروا؛ للحــد مــن النفايــات 
ِة الوعــي الكافي باألضــرار الناتجة عن التلوث  ـــُل ِبـِقـــلَّ اإللكترونيــة ومخاطرهــا. وقــد واجهنــا تحدًيــا يتمثَّ
اإللكترونــي، فــكان مــن توصيــات المؤتمــر تصميــم مكونــات حاســوبية صديقــة للبيئــة، والتطبيــق 
ـــْتُه المؤسســات المجــاورة. وانطالًقــا مــن هــذا المؤتمــر  الفعلــي للحوســبة الخضــراء بــاألردن، الــذي تبـنَّ
ــد المدرســة بأشــجار ونخيــل،  ــادرة )حديقتــي األجمــل(، التــي أســهمت بتزوي ــا وطالباتــي مب ــا أن ابتكرن
وكندريــن لبنــاء أرصفــة المدرســة، ودهــان لألســوار واألرصفــة، ولــوازم لتخطيــط جداريــات هادفــة على 
ــا كان لــه األثــر اإليجابــي  ــُت ودهنــُت أنــا وطالباتــي بمشــاركة المجتمــع المحلــي، ممَّ أســوارها، فزرعـ

ــا.     ــا وبيئيًّ نحــو أردن أخضــر إلكترونيًّ
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عرفنا عن نفسك بكلمات:

د. ديانــا شــطناوي، معلمــة لغــة عربيــة، دكتــوراه فــي األدب والنقــد. أرى أن دوري 
األول فــي الحيــاة أن أكــون معلمــة مؤثــرة فــي األجيــال؛ ألكــون فــي جوهــر الحيــاة 
ال فــي هامشــها، فالتعليــم رســالة، لذلــك فأنــا أواصــل تعلمــي بصــورة دائمــة ألزداد 
معرفــة وثقافــة وارتباطــًا بآليــات النســق الثقافــي المعاصــر، وأنــا حريصــة علــى تطويــر 
نفســي ومراجعــة أفــكاري، وفحــص نتائــج تدريســي؛ بحيــث ال تكــون خبراتــي المتحصلــة 
بالمدخــالت  وتدقيــق  وفحــص  دائــم  نظــر  هــي  بــل  للســنوات،  كمــي  تراكــم  فــي 

. ــيَّ ــات ليتفوقــَن عل ــو إلــى إعــداد طالب ــة، وأصب والمخرجــات التعليمي

لماذا تقدمت للجائزة؟

ــار ســيقويها  ــار حقيقــي لهــا، ألن هــذا االختب أردت أن أخضــع تجربتــي التعليميــة الختب
ويعمقهــا ويفيدهــا ويوســع مــن أفقهــا، ومهمــا كانــت النتائــج فســيكون هــذا دافعــًا 
لمزيــد مــن التطــور فــي التجربــة، وأنــا ال أمثــل نفســي هنــا فحســب، بــل أمثــل كل طالبــة 

، فــأيُّ تكريــم لــي هــو تكريــم َلُهــنَّ  درســتها؛ ألننــي بقــدر مــا أفدتهــا وأثــرت فيهــا أفادتنــي وأثــرت فــيَّ
وهــذا يســعدني، وهوطريقــة جميلــة لشــكرِهنَّ واالحتفــاء بذاتــي أيًضــا.

ما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة ؟

أكســبتني الجائــزة القــدرة علــى اإلحاطــة بــكل مناحــي العمليــة التربويــة الواســعة، والســيرعلى منهــج 
علمــي واضــح وشــامل يضمــن لــي حصــد النتائــج المرجــوة، وألن معاييــر الجائــزة تغطــي كل الجوانــب 
المحيطــة بالطالــب، فقــد ســاعدتني علــى أن تعيــش طالباتــي الحيــاة العلميــة والعمليــة معــًا. وأرى 
أن الســير علــى نهــج تلــك المعاييــر ســيجنب المعلميــن الوقــوع فــي عثــرات أو التعــرض لإلهانــات ألنَّ 

المعلــم يدخــل فــي شــراكة مجتمعيــة إنســانية.

ما الرسالة التي توجهها للمعلمين لتحفيزهم لخوض هذه التجربة؟

أدعــو جميــع المعلميــن والمعلمــات ألن يخوضــوا غمــار هــذه المســابقة، فهــي تجربــة ثريــة وحافــز 
قــوي لإلبــداع والتنميــة واالنفتــاح علــى كل مجــاالت الحيــاة. ال تحرمــوا أنفســكم وطالبكــم مــن هــذه 

زكمــا واحــد. التجربــة، فكالكمــا ترتقيــان وتنهضــان، وتميُّ

من هو الشخص الذي تعده مثلك األعلى في الحياة؟

ًما(. ما ُبِعْثُت ُمَعلِّ محمد عليه الصالة والسالم ) إنَّ

رســالة توجههــا إلــى معلــم تــرك فيــك بصمــة ســاعدتك للوصــول إلــى مــا أنــت عليــه 
اليــوم؟

معلمتــي رقيــة، وأســتاذي خليــل أبــو رحمــة، رحمهمــا اللــه مــا خبــا نــور علمهمــا، وال  انقطــع أجرهمــا، 
نهلــُت منهمــا علًمــا وخلًقــا وأدًبــا، وُحــبَّ اللغــة العربيــة، وصدًقــا وأمانــًة فــي العطــاء، وأســلوًبا جميــاًل 

فــي التواصــل مــع اآلخريــن واحتــرام الــذات.

ديانا علي محمد شطناوي
المدرسة التي فزُت عنها: حكما الثانوية للبنات

المديرية التي فزُت عنها: قصبة إربد
الفئة: الرابعة
المركز: الثالث

التخصص: اللغة العربية
المؤهالت العلمية: دكتوراه

 عدد سنوات الخبرة: 11
 عدد نصاب الحصص: 25

الجائزة الحاصل عليها: المعلم المتميز
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ز: رسالتي بعد التميُّ

بأدائهــم  واالرتقــاء  ذواتهــم  لتطويــر  وتحفيزهــم  والمعلمــات،  المعلميــن  بيــن  ــز  التميُّ ثقافــة  نشــر 
التدريســي.

حكاية سور 

تســتند مبادرتــي علــى مبــادرة وزارة التربيــة والتعليــم وبالتعــاون مــع ملتقــى القــدس الثقافــي التــي 
كانــت بعنــوان »االقصــى كل الســور« حيــث تكمــن فكــرة هــذه المبــادرة علــى بيــان مفهــوم األقصــى 
ــان الــدور الهاشــمي فــي الحفــاظ عليــه، وتحميــل الفئــة المســتهدفة مســؤولية تبليــغ  الشــريف، وبي
المفهــوم لغيرهــم، ودمــج الطلبــة األجانــب مــع المجتمــع المحلــي، وإحــداث مثاقفــة بينهمــا، وتنميــة 

مهــارات التواصــل بالعربيــة لــدى الطرفيــن. 

الماليزييــن فــي جامعــة  الثانــوي، والطلبــة  الثامــن واألول  ـــْين  وتســتهدف مبادرتــي طالبــات الصفَّ
اليرمــوك– قســم اللغــات، وألننــي أرى فــي نفســي أنموذًجــا صاِلًحــا لطالباتــي، وأريــد أن أضعهــنَّ فــي 
طريــق العمــل التطوعــي والتوعــوي ألصنــع منهــنَّ قائــدات للمســتقبل، فقــد أشــركتهنَّ فــي تنظيــم 

ــادرة وإدارتهــا. المب

ــُل بدايتنــا فــي المبــادرة مــن العقبــات والتحديــات، ومــن ذلــك صعوبــة  وكأيِّ مبــادرة ناشــئة، لــم َتـْخـ
ــر بوســترات العــرض،  ــُت علــى ذلــك بتوفي نــي تغلب ــر )Data Show( لعــرض فيلــم وثائقــي، إال أنَّ توفي
ــادرة  ــة الماليزييــن؛ ألنَّ توقيــت تنفيــذ المب ــة اجتمــاع العــدد المطلــوب مــن الطلب ومنهــا أيًضــا صعوب
جــاء فــي موســم االمتحانــات، إضافــًة إلــى عــدم امتالكهــم الثــراء اللغــوي األهــم فــي طــور تعلــم اللغــة 

)المســتوى الثانــي(.

بــدأُت تنفيــذ المبــادرة بإعطــاء أنشــطة منهجيــة وال منهجيــة حــول مفهــوم »األقصــى كل الســور« 
لطالباتــي اســتنادا الــى مبــادرة الــوزارة وملتقــى القــدس الثقافــي؛ مــن خــالل فنــون التمثيــل، والغنــاء، 
ـــِشط، واســتثمرُت نتاجُهـــنَّ بإعــداد ورشــة  ــم النَّ ـــم لألقصــى، والتعلُّ ورســم الخرائــط، وعمــل ُمجـسَّ

صورة جماعية لفريق المبادرة مع الطلبة الماليزيين.

جانب من التعلم النشط للطالبات الماليزيات
نشاط بناء سور المسجد األقصى

تصميم لوغو مبادرة حكاية سور من قبل طالبات األول الثانوي
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ــة مــن  ــها بِرفقــة طالباتــي وبمشــاركة نخب أُتـ ــه، وهيَّ ــد الل ــم حجــزُت قاعــة فــي حدائــق الملــك عب ــن، ث ــة الماليزيي ــهُت دعــوة رســمية للطلب ـ ــُت مــع مركــز اللغــات، ووجَّ ــن، فتواصل ــة الماليزي للطلب
ــرا  ــز أجهــزة الســمعيات، وكامي ــاء الســور، وبوســترات العــرض، إضافــًة إلــى تجهي ــم األقصــى، والخرائــط، والشــموع، وألعــاب اللوغــو لنشــاط بن ـ المعلمــات المتطوعــات بوضــع اللوحــات، وُمجـسَّ

الفيديــو، والطــاوالت، والمقاعــد، والمشــروبات، والمأكــوالت الشــعبية.

ــْت كل المحــاور المطلوبــة: النشــاط التعارفــي، مفهــوم  ـــت الورشــة بنجــاح، وغطَّ وبعــد ذلــك، قمــُت بتقســيمهم إلــى مجموعــات دمجــُت فيهــا طالبــات المدرســة بالطلبــة الماليزييــن، فتـمَّ
»األقصــى كل الســور«، وخطــر غموضــه، وأهميتــه الدينيــة، واألخطــار التــي يواجههــا، واإلعمــار الهاشــمي لألقصــى، وأنــا ماليــزي واألقصــى مســؤوليتي، والنشــاط الختامــي )أرى وأســمع وأحــس(، 

ْعـــُت الكوفيــات علــى الحضــور، ونشــرُت قصــة نجــاح المبــادرة فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي. وأجَرْيــُت التقويــم القبلــي والبعــدي، ووزَّ

فهــم إلــى التــراث  ــال بينهمــا، وتحقيــق التثاقــف االجتماعــي بيــن الطرفيــن، فضــاًل عــن تعرُّ ـــقت ثمــار هــذه المبــادرة بدمــج الطلبــة الماليزييــن مــع المجتمــع، وتحقيــق تواصــل هــادف وفعَّ وقــد تحقَّ
الفلســطيني واألردنــي واإلرث الدينــي والتاريخــي للمنطقــة، وتوعيتهــم بمفهــوم األقصــى كل ســور.
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رانيا أحمد حسن الذنيبات
المدرسة التي فزُت عنها: المغير الثانوية الشاملة للبنات

المديرية التي فزُت عنها: القصر
الفئة: الرابعة

المركز: الثالث 

التخصص: اللغة العربية
 المؤهالت العلمية: ماجستير 

عدد سنوات الخبرة: 15
عدد نصاب الحصص: 21

الجائزة الحاصل عليها: المعلم المتميز

عرفنا عن نفسك بكلمات:

مبادرة محفزة صديقة للمعرفة وقائد للتميز واإلبداع.

لماذا تقدمت للجائزة؟

لشعوري أنني أمتلك جوانب تميز وإبداع وطموح وإرادة.

ما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة ؟

تنظيم الملفات والوقت، وتوثيق األعمال، وحب التجديد، وزيادة التنمية المهنية.

ما الرسالة التي توجهها للمعلمين لتحفيزهم لخوض هذه التجربة؟

في داخل كل معلم بذرة تميز إذا سقاها ورعاها نمت وترعرعت، وأبلغهم بشفافية الجائزة.

من هو الشخص الذي تعده مثلك األعلى في الحياة؟

معلمنا األول محمد صلى الله عليه وسلم.

رســالة توجههــا إلــى معلــم تــرك فيــك بصمــة ســاعدتك للوصــول إلــى مــا أنــت عليــه 
اليــوم؟

ز واإلبداع، وأثمرت بذورك اآلن، فجزاك الله خير الجزاء. زرعَت فيَّ التميُّ
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ز: رسالتي بعد التميُّ

ــوان ال يفترقــان، بهمــا ترتقــي األمــم وتزدهــر البــالد، وإنَّ المعلــم المتميــز يرســل  ــز ِصْنـ العلــم والتميُّ
شــعلة تميــزه مــع كل شــعاع مــن أشــعة شــمس الصبــاح؛ ليجعــل مــن طلبتــه جنــوًدا يحمــون الوطــن 

بالعلــم والعمــل.
 

ز  غرفة التميُّ

الرؤية: 
ز.  طالبة متميزة قادرة على تطوير ذاتها، مبدعة، تمتلك مجاالت متعددة لالرتقاء والتميُّ

الرسالة:
 تشجيع الطالبات على امتالك مهارات إبداعية مختلفة. 

الشعار:
 ُكـْن ُمبِدًعا واتُرْك أثًرا.

ــز التــي تحتــوي علــى لوحــات إبداعيــة فنيــة متنوعــة بمشــاركة عــدد مــن طالبات  تــم افتتــاح غرفــة التميُّ
ــز، وقــد احتــوت الغرفــة علــى عــدد مــن الزوايــا؛  المدرســة الالتــي يمتلكــن القــدرة علــى اإلبــداع والتميُّ
زاويــة اإلرشــاد )زاويــة تحتــوي علــى عــدد مــن الموضوعــات المهمــة لتعديــل ســلوك الطالبــات(، 
هــا إذا أرادت التغييــر فــال بــد  وزاويــة التغييــر )زاويــة تدفــع الطالبــة إلــى تغييــر الســلوك لألفضــل؛ ألنَّ
لهــا مــن اإليمــان بــه(، وزاويــة األحــالم )وهــي زاويــة تتعلــق بكيفيــة تحقيــق حلــم كل طالبــة بالتغييــر 
نحــو األفضــل(، وزاويــة ركــن القــراءة ومســرح العرائــس )وهــي زاويــة تســمح للطالبــات بالتدريــب 
ح باللغــة العربيــة وبالقيــم  علــى كيفيــة القــراءة والتلخيــص والتمثيــل القصصــي بالمســرح والتســلُّ
الدينيــة والوطنيــة(، وزاويــة التدويــر )وهــي زاويــة تحتــوي علــى مجموعــة مــن األشــغال اليديويــة التــي 
قامــت الطالبــات بتدويرهــا مــن البيئــة المحيطــة(، وزاويــة خيمــة اإلبــداع الشــعري والخطابــي والنثــري 
والرياضيــات وغيرهــا مــن الفنــون )وهــي زاويــة تقــدم فيهــا الطالبــات قصائــد شــعرية مــن تأليفهــنَّ 
ـــُر فيهــا الطالبات  وغنائهــنَّ علــى البحــور الشــعرية واإللقــاء الخطابــي(، وزاويــة الرســم )وهــي زاويــة ُتَعـبِّ

بوســاطة الرســومات اإلبداعيــة عــن معــاٍن ســامية ومفيــدة؛ كالحفــاظ علــى البيئــة وغيــر ذلــك(.

تحدي القراءة العربي
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وألنَّ القــراءة هــي الــروح، وألنَّ قــارئ اليــوم هــو قائــد الغــد، وإيماًنــا منــي بأهميتهــا، بــادرُت إلــى إعــداد ملــف لمســابقة تحــدي القــراءة العربــي، وقــد احتــلَّ هــذا الملــف مرتبــة ضمــن المــدارس 
ث بلغــة عربيــة ُفـــصيحة، واثقــة مــن  ـــحة بالعلــم والمعرفــة، قــادرة علــى التحــدُّ ـــفة، ُمتـسلِّ العشــر المتميــزة علــى مســتوى المملكــة؛ حيــث كان تمثلــت رؤيــة المشــروع باعــداد طالبــة واعيــة ُمثـقَّ
نفســها وقدراتهــا، وكانــت الرســالة: تحفيــز الطالبــات، وتشــجيعهنَّ علــى امتــالك المهــارات األساســية التــي ُيعَتـــَمُد عليهــا فــي القــراءة والكتابــة باســتخدام التلخيــص والتوضيــح، وكان يحتــوي أيًضــا 
ة الســير فيهــا والتقاريــر واألنشــطة المتنوعــة الداعمــة لهــا، ومشــاركات المدرســة فــي الوصــول إلــى مســتوى المديريــة واإلقليــم والــوزارة، ومــن األنشــطة المهمــة  علــى إجــراءات المســابقة وُخـــطَّ
ٌز للقــراءة والتلخيــص؛ حيــث كان يقــوم علــى تجميــع الصفــوف وجعلهــا فــي حلقــات، ثــم تقــوم كل  ـَقـــْت فــي المســابقة )قراءتــي تغييــر فــي ســلوكاتي/ ركــن القــراءة(، وهــو نشــاٌط ُمَعـــزِّ التــي ُطـبِّ

د وتلخيصــه وعرضــه علــى المجموعــات األخــرى، ثــم تعليقــه فــي بالــون وتركــه فــي الهــواء.  مجموعــة بقــراءة النــص الُمحـــدَّ
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ْفـنا عن نفسك بكلمات َعـرِّ

معلمة تربية إسالمية / دبلوم مناهج وتقويم. 

لماذا تقدمت للجائزة

ز التربوي واألكاديمي والمجتمعي.  لشعوري بالتميُّ

ما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة؟ 

الدافعيــة نحــو تحقيــق الهــدف وإدارة الــذات وتطويرهــا بشــكل مســتمر لتحقيــق 
ز.   التميُّ

ما الرسالة التي توجهها للمعلمين لتحفيزهم لخوض هذه التجربة؟

ــز، وتدعــم المعلــم بشــكل علمــي وتربــوي ومجتمعــي  الجائــزة حقيقــة تقــف علــى مواطــن التميُّ
ــز. وممنهــج، فيســتطيع أي معلــم أن يســتفيد مــن معاييرهــا ليصــل إلــى هــذا التميُّ

ُه مثلك األعلى في الحياة؟  من هو الشخص الذي َتـُعـدُّ
أبي  

رســالة توجههــا إلــى معلــم تــرك فيــك بصمــة ســاعدتك للوصــول إلــى مــا أنــت عليــه 
اليــوم؟ 

ز للمعلم المتميز  أنِت صانعة النجاح وُملِهَمة التميُّ

مها محمد عواد أبو فارس 
المدرسة التي فزُت عنها: الحسين الثانوية للبنات

المديرية التي فزُت عنها: قصبة عمان 
الفئة: الخامسة 

المركز: الثاني 

التخصص: فقة وتشريع
المؤهالت العلمية: الدبلوم العالي 

عدد سنوات الخبرة: 21
عدد نصاب الحصص: 21

الجائزة الحاصل عليها: المعلم المتميز
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ملتقى االقصى

ــًة المتعلقــة بالمســجد األقصــى وبيــت المقــدس، وبعــد أن أنهيــُت دراســتي  بــدأت حكايتــي مــع المســجد األقصــى المبــارك فــي الجامعــة األردنيــة، حيــث كنــُت أتابــع األحــداث والفعاليــات كافَّ
ـنـــُت فــي وزارة التربيــة والتعليــم وانتقلــت حكايتــي معــي إلــى مدرســتي ســكينة بنــت الحســين،  الجامعيــة عملــت معلمــًة فــي مــدارس األقصــى التــي تحمــل ذاك الهــمَّ الــذي يحركــه اســمها، ثــم ُعـيِّ

التــي حظيــت بنشــاطات مقدســية متنوعــة )مهرجانــات، مســرح، معــارض، ...(، ثــم ُنـِقـلـــُت إلــى مدرســة الحســين لتســتمرَّ الحكايــة.

ــت وزارة التربيــة والتعليــم مبــادرة »األقصــى كل الســور« بالتعــاون مــع ُملتقــى القــدس الثقافــي؛ بعقــد ورشــات عمــل للمعلميــن، وكنــُت إحــدى المعلمــات اللواتــي شــاركَن فيهــا، فعزمــُت  تبنَّ
ــًة لتنفيــذ هــذه المبــادرة فــي المدرســة والمجتمــع المحلــي، ثــم  ــًة تنفيذيَّ لُت فريًقــا مــن المعلمــات، ووضعــُت ُخطَّ بعدهــا علــى تقديــم مبــادرة مقدســية تحمــل عنــوان »معــراج قلــب«، فشــكَّ
ــادرة »األقصــى كل  ــوا فــي الورشــات الخاصــة بمب ب ــن تدرَّ ــِرَح فيهــا ألول مــرة مســابقة )قصــة نجــاح( للمعلميــن الذي ــتها المدرســية المقدســية الســنوية وُط ــة المهندســين مسابقـ طرحــت نقاب

مــُت لهــا بفعاليــات مقدســية خاصــة بالتعــاون مــع الفريــق وحصلنــا فيهــا علــى المركــز الثانــي.  الســور«، فتقدَّ

سات،...(،  ات، معركة مي وملح، الدور الهاشمي في حماية القدس والُمقـــدَّ م عروًضا مختلفة )الُمراِبطات الَمقـــدسيَّ ـــذناها تشكيل فريق مسرحي مدرسي قـــدَّ ومن النشاطات األخرى التي نفَّ
وكذلــك االحتفــال بيــوم الكرامــة تحــت شــعار »األقصــى كرامــة األردن«؛ بمعــرض للصــور المقدســية بالتعــاون مــع نقابــة المهندســين، إضافــًة إلــى المشــاركة فــي اإلذاعــة المدرســية فــي يــوم 
ــا والطــالب والمجتمــع المحلــي، وتدريــب  ات لدمــج التكنولوجي ــوان الســفيرات المقدســيَّ ــا«، وإنشــاء صفحــة علــى موقــع )FaceBook( بعن ــوان »القــدس لن االثنيــن مــن كل أســبوع تحــت عن
المعلمــات بعقــد ورش عمــل لتصحيــح المفاهيــم حــول المســجد األقصــى، ولتحويــل األفــكار إلــى مشــاريع إبداعيــة لخدمــة القــدس والمســجد األقصــى، وحضــور دورة علــوم بيــت المقــدس/ 

المســتوى العــام بمنحــة لــي ولزميالتــي مــن ُملتقــى القــدس الثقافــي.
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جاســر علــي موســى المومنــي، معلــم تعليــم مهنــي فــي مدرســة الملــك عبدالّلــه 
الثانــي المهنيــة- عجلــون، أكملــت دبلــوم هندســة كهربائيــة مــن جامعــة الطفيلــة، 
تعينــت بتاريــخ 2005/11/20. وأمــارس التعليــم كمــدرب فــي مشــغل الكهربــاء، أحــب 
مهنتــي واواكــب متغيراتهــا و مســتجداتها، وأســتخدم التقنيــات المســتخدمة كافــة 
أبنــي  الصنــدوق،  خــارج  والتفكيــر  واالبتــكار  اإلبــداع  علــى  وأشــجع  التعليــم،  فــي 
عالقــات وطيــدة مــع طالبــي فيحبوننــي ويحبــون مهنتهــم فيبدعــون، أتــرأس هيئــة 
ثقافيــة أسســتها فــي محافظــة عجلــون، وأمتلــك متحًفــا للقطــع التراثيــة أنشــأته 
نــي عضــو فــي هيئــة شــعراء وأدبــاء عجلــون وناشــط  بمجهــودي الخــاص، إضافــًة إلــى أنَّ

فــي مجــاالت عديــدة مــع المجتمــع المحلــي. 

لماذا تقدمت للجائزة 

ألنــه يســكنني إنســان، واإلنســان بفطرتــه يفــرح بالتعزيــز، فمــا بالكــم إن كان التعزيــز 

ــه.  مــن جاللــة الملكــة رعاهــا الّل
 

ما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة؟ 

تعلمــت أن اإلبــداع باإلنجــاز لــه أوجــه عديــدة تشــمل جميــع مــا يمــسُّ العمليــة التعليميــة، كما تخلصت 
ــر ومنهجيــة التنظيــم  مــن بعــض العشــوائيات التــي أمارســها وانتقلــت إلــى التوثيــق وثقافــة التطوي
بشــكل أكثــر دقــة مــن ذي قبــل، كمــا منحتنــي الجائــزة دفعــات مــن الثقــة بالــذات وجعلتنــي أكثــر 

احتراًما لطريقة تحليلي وتفكيري. 

ما الرسالة التي توجهها للمعلمين لتحفيزهم لخوض هذه التجربة؟

مــوا الكثيــر لكنهــم ليســوا  أنــت معلــم وتفتخــر، وحيــن تصبــح متميــًزا تــزداد فخــرا، والمتميــزون قدَّ
خارقيــن للعــادة، هــم أخضعــوا أنفســهم لبرنامــج منهجــي منظــم اكتســبوا مــن خاللــه الكثيــر. فـــقف 
ــر  ــل مــع ذاتــك، اســتجمع قــواك، اســتحضر ذاكرتــك وأنصــف ذاتــك، فأنــت األولــى بتقدي وقفــة تأمُّ

ــشار إليــك بالبنــان. ذاتــك، ثــم انطلــق لتغــدو متميــًزا ُيـ

ُه مثلك األعلى في الحياة؟  من هو الشخص الذي َتـُعـدُّ

اختــرت تخصــص الكهربــاء نتيجــة حبــي لــكل مــا يتعلــق بالكهربــاء، مــن هنــا فمثلــي األعلــى هــو تومــاس 
ــا كان.  ألفــا أدســون مختــرع المصبــاح الكهربائــي، الــذي غيــر وجــه األرض لشــيء آخــر مختلــف تماًمــا عمَّ

رســالة توجههــا إلــى معلــم تــرك فيــك بصمــة ســاعدتك للوصــول إلــى مــا أنــت عليــه 
اليــوم؟ 

مــن صبــرك تعلمــت الصبــر، مــن عطائــك اعتنقــت العطــاء، وحينمــا منحتنــي ثقتــك ثابــرت ألكــون 
بمســتوى أحالمــي وأحالمــك، فهــا أنــا علــى حافــة النصر، ســأفرح لغرســك بي أضعــاف فرحي بإنجازي. 

ُكـْن بجواري، فسأبقى تلميذك المطيع ما حييت.

جاسر علي موسى المومني 
المدرسة التي فزُت عنها: الملك عبد الله الثاني ابن الحسين 

الثانوية الشاملة للبنين 
المديرية التي فزُت عنها: عجلون

الفئة: الخامسة 
المركز: الثالث

التخصص: هندسة كهرباء
المؤهالت العلمية: دبلوم كلية مجتمع

عدد سنوات الخبرة: 13
عدد نصاب الحصص: 28

الجائزة الحاصل عليها: المعلم المتميز
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التواصل االجتماعي

)تعارف ، تآلف ، تواصل(

رؤية المشروع: إعداد جيل اجتماعي قوي الشخصية متمكن متميز صاحب قرار.

رسالة المشروع: انخراط الطالب في المجتمع المحلي، وكسر حاجز الخوف لديه من المعلم والمجتمع، وفتح قنوات للتواصل بين الطالب والمعلم واألهالي والمجتمع المحلي. 

بــدأُت العمــل بهــذا المشــروع منــذ اللحظــة األولــى بعــد فــوزي بالجائــزة؛ إذ رأيــُت فيــه فرصــة إلثــراء شــخصية الطالــب بعــد كســر الحاجــز النفســي لديــه تجــاه المعلــم والبيئــة المحيطــة، وآمنــُت إيماًنــا 
ُمطَلًقــا بقــدرة طلبتــي علــى االنخــراط فــي المجتمــع وفــي الســوق المحلــي؛ كونهــم طلبــة تعليــم مهنــي، فــكان مــن الواجــب علــيَّ األخــذ بأيديهــم والســير نحــو دمجهــم فــي المجتمــع والســوق 

المحلــي.

ـْيـــن األول الثانــوي والثانــي  وبمــا أنَّ طلبتــي مــن طلبــة التعليــم المهنــي، فقــد كان ال بــد مــن انخراطهــم فــي المجتمــع المحلــي، ولــذا كانــت الفئــة المســتهدفة جميــع طلبــة تخصــص الكهربــاء فــي الصفَّ
ثانــوي؛ حيــث عملــُت علــى تنظيــم زيــارات لطلبتــي فــي منازلهــم، وعلــى توثيــق هــذه الزيــارات ضمــن ســجل خــاص بهــا.

جــوا مــن مدرســتي، وعــن جهــودي فــي التدريــس بعــد أن أخــذُت علــى عاتقــي النهــوض  ُث إلــى ذويهــم عــن قصــص النجــاح التــي حققهــا أبنائــي الطلبــة، الذيــن تخرَّ وكنــُت خــالل الزيــارات أجلــس وأتحــدَّ
ُث بعــد ذلــك عــن ثقافــة العيــب، وعــن الكيفيــة التــي يســتطيع الطالــب مــن خاللهــا أن يكــون ُمنِتًجــا وهــو يجلــس علــى  ــــًفا يــأكل مــن غــرس يــده، ثــم أتحــدَّ بطلبتــي واالرتقــاء بهــم ليصبحــوا جيــاًل ُمثـقَّ
مقعــد الدراســة، وأحــرص اثنــاء حديثــي علــى إعــارة اهتمامــي لطالبــي، وأطلــب منــه المشــاركة فــي الحديــث وطــرح أفــكار جديــدة تســاعده وزمــالءه علــى االنخــراط بالمجتمــع والســوق المحلــي لكســر 

حاجــز الخــوف لديهــم. 

ــا يســاعده علــى إذابــة الفجــوة بينــه  ــَم طــرق التعامــل مــع اآلخــر، وطــرق الحــوار، وااللتــزام بأخــالق المهنــة، ممَّ وفــي نهايــة كل زيــارة أقــوم باصطحــاب طالبــي إلــى المشــاريع والــورش الفنيــة؛ ليتعلَّ
وبيــن المجتمــع والســوق المحلــي.
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معلمــة صاحبــة همــة، خادمــة لدينــي، راضيــة عــن إنجازاتــي، وأطمــح للمزيــد. االعتــدال 
أمــر يغلــب علــى طباعــي وأفــكاري كافــة، أقــود طالباتــي ومجتمعــي نحــو الريــادة.  

لماذا تقدمت للجائزة

كنــت أشــاهد حفــالت التكريــم لجائــزة الملكــة رانيــا للتميــز التربــوي كل عــام، فانتابنــي 
ــن حققــوا أحالمهــم، لذلــك ســعيت جاهــدة للوصــول الــى أحــد  شــعور بالغبطــة ممَّ
ــا ال شــك فــي أن التقديــر  أهدافــي لالنضمــام الــى كوكبــة المتميزيــن، كمــا أنــه ممَّ

ــا كمعلميــن فــي المجتمــع.  حاجــة ملحــة تشــعرنا بقيمتن

ما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة؟ 

جائــزة الملكــة رانيــا العبداللــه للتميــز التربــوي تجربــة ثريــة أعطتنــي الفرصــة لتقييــم 

ذاتــي؛ حيــث إنهــا ســلطت الضــوء علــى نقــاط القــوة لــدي )مــن قــدرات وإنجــازات( ألقــوم بتعزيزهــا 
وتطويرهــا، ونقــاط الضعــف ألعالجهــا وأقويهــا، كمــا أنهــا أغنــت حصيلتــي بــكل مــا هــو جديــد فــي 

الميــدان التربــوي. 

ما الرسالة التي توجهها للمعلمين لتحفيزهم لخوض هذه التجربة؟

رســالتي لمعلمينــا األفاضــل )كــن أنــت، ال مــا يريدونــك أن تكــون( بمعنــى اشــعر بقيمتــك، ال تجعــل 
لطموحــك ســقفًا، احجــز مكانــك بيــن أصحــاب الهمــم وخــدام الوطــن، » فأولئــك الذيــن يتجــرؤون 

علــى التفكيــر بشــكل مختلــف هــم الوحيــدون القــادرون علــى تغييــر العالــم«.

ُه مثلك األعلى في الحياة؟  من هو الشخص الذي َتـُعـدُّ

رســولي قدوتــي محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم )خيــر البشــر(، وجاللــة الملكــة رانيــا العبداللــه مصــدر 
إلهامــي بفضــل الطاقــة اإليجابيــة التــي تضخهــا فــي عروقنــا كأردنيــات وتشــجعيها لنــا وفتحهــا آلفــاق 

التفــوق واإلبــداع والعطــاء. 

رســالة توجههــا إلــى معلــم تــرك فيــك بصمــة ســاعدتك للوصــول إلــى مــا أنــت عليــه 
اليــوم؟ 

ليــس هنــاك أجمــل مــن االعتــراف بفضــل األشــخاص علينــا مــن خــالل كلمــات تعبــر عن صدق المشــاعر 
بداخلنــا وامتناننــا لهــم إليصالــي لهــذه المرحلــة، زميالتــي المتميــزات والفائــزات بجائــزة الملكــة رانيــا 
العبداللــه فــي األعــوام الســابقة؛ حيــث إنهــن دفعننــي وبقــوة وأصــَرْرَن علــيَّ للحــاق بركــب المتميزيــن، 
ولــم تتــواَن إحداُهــنَّ فــي مســاعدتي الجتيــاز كل مرحلــة، وقــد تركــَن ِفــيَّ أثــر المنافــس الشــريف، 

الطمــوح، المثابــر والمصــر علــى مــا يريــد تحقيقــه لمواجهــة التحديــات رغــم صعوبتهــا.

رشا غازي سليم الصغير 
المدرسة التي فزُت عنها: هالة بنت خويلد الثانوية 

المديرية التي فزُت عنها: قصبة عمان                     
الفئة: الخامسة 

المركز: الثالث

التخصص: االقتصاد المنزلي 
المؤهالت العلمية: بكالوريوس

عدد سنوات الخبرة: 12
عدد نصاب الحصص: 18

الجائزة الحاصل عليها: المعلم المتميز
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ز: رسالتي بعد التميُّ

نــي مثــل كل البشــر، أملــك فــي داخلــي نبًعــا ال ينُضــُب مــن الطاقــات الكامنــة،  أعيــش وأنــا مؤمــن بأنَّ
وكنــًزا عظيًمــا مــن المهــارات المخزونــة التــي تنتظــر أن ُتفَتــَح لهــا األبــواب لتشــعَّ وتزدهــر. 

مشروع زراعة فطر المحار وإنتاجه وبيعه 

ي وزارة التربيــة والتعليــم برامــج اإلنتــاج مــن خــالل التدريــب فــي المــدارس المهنيــة،  انطالًقــا مــن تبـــنِّ
ـســـُت لمشــروع زراعــة فطــر المحــار، الــذي يهــدف إلــى نشــر ثقافــة العمــل الريــادي مــن خــالل  أسَّ
المجتمــع  أبنــاء  إلــى  تنتقــل  أن  يمكــن  مهنيــة  مهــارات  الطلبــة  الصغيــرة؛ إلكســاب  المشــروعات 
ون أيًضــا مــن الفئــة المســتهدفة للمشــروع إضافــًة إلــى الطلبــة وأوليــاء األمــور. المحلــي، الذيــن ُيَعـــدُّ

ــه يحتــوي   كمــا يهــدف المشــروع إلــى زيــادة الوعــي بالقيمــة الغذائيــة للُمـنَتـــج )فطــر المحــار(؛ حيــث إنَّ
ــــًرا أنَّ لــه فوائــد صحيــة فــي مجــال  علــى نســبة عاليــة مــن البروتيــن والفيتامينــات، وقــد اكـُتــِشـــَف ُمَؤخَّ
ــا علــى المســتوى العالمــي لغايــات اإلنتــاج الغذائــي  مكافحــة الســرطان، وُيالَحــُظ االهتمــام بــه حاليًّ
ــة الَحَســنة؛ حيــث إنَّ  ــدُّ إنتــاج الفطــر مــن المشــروعات ذات الجــدوى االقتصادي والتصنيــع،  كمــا ُيَعـ

تكاليــف زراعتــه قليلــة ُمقاَرَنــًة بالربــح فيــه.

ــــطين مــن حولنــا،  ــا ال شــك فيــه أنَّ أيَّ فكــرة جديــدة قــد ُتالقــي رفــض بعــض األشــخاص الُمـَثــبِّ  وممَّ
رُت أن  ــز، لذلــك قــرَّ الذيــن ُيـــنِذرون بفشــل المشــروع، وهــذه أكبــر عقـــبة فــي طريــق النجــاح والتميُّ
ــني وأخــذ بيــدي نحــو  عـ ــْن شجَّ ــْر االهتمــام إال ِلَم ــم ُأِعـ ــرُت بالعقبــات، ول ـ أســتمرَّ بالمســير مهمــا تعثَّ

تجربــة ُمبتَكـــَرة فريــدة.

 وبمــا أنَّ المعلــم المتميــز ُيَعـــدُّ وســيلة تواصــل وقنــاة اتصــال بيــن المدرســة والطالــب، وبين المدرســة 
والمجتمــع المحلــي، فقــد تواصلــُت مــع المعنييــن مــن المهندســين الزراعييــن، وَسـِعـــْدُت بتعــاون 

زميالتــي المعلمــات معــي إلتمــام اإلجــراءات الالزمــه لنجــاح اإلنتــاج، والتــي تمثلــت بالتالــي: 
1- توفيــر المــكان المناســب داخــل مشــغل التصنيــع الغذائــي، ومراعــاة النظافــة والتعقيــم فــي 

موقــع اإلنتــاج، والتهويــة الجيــدة والترطيــب المناســب. 
ــت بعــد ذلــك الزراعــة عــن طريــق أكيــاس  2- تحضيــر األدوات والمــواد الالزمــة، وإحضــار األبــواغ، ثــم تمَّ

ـــز مــع مراعــاة الحــرارة والرطوبــة المناســبَتْين. البالســتيك؛ حيــث تــمَّ تعليقهــا فــي المــكان الُمجهَّ

مشروع زراعة فطر المحار وإنتاجه وبيعه 
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د، خرجــت الثمــار مــن جوانــب األكيــاس، وكانــت فرحتنــا بنجــاح المشــروع كبيــرة؛ حيــُث َبـــدا اإلقبــال عليــه مــن قبــل الطالبــات   وبعــد اتبــاع خطــوات الزراعــة الصحيحــة وانتظــار الوقــت الُمحــدَّ
ع الكثيــرون مــن أوليــاء األمــور  ـــق بذلــك هــدف المشــروع، وتشــجَّ ـــلهم المشــروع وإمكانيــة تطبيقــه بســهولة، فتحقَّ ــا كان لــه األثــر اإليجابــي فــي تقـبُّ ــا، ممَّ والمعلمــات وأفــراد المجتمــع واضًحـ

ــر إلــى المحيطيــن بهــم.  ي الفكــرة وعمــل مشــروعهم الخــاص ونقــل األث ــنِّ ومعلمــات المــدارس المجــاورة علــى تبـ

وبذلــك يكــون لمدرســتي بإدارتهــا ومعلماتهــا دور ريــاديٌّ مهــمٌّ فــي نقــل خبراتهــا إلــى أبنــاء المجتمــع المحلــي؛ حيــث يواصــل المعلــم المتميــز أداء مهمتــه التعليميــة التربويــة فــي مجتمعــه خــارج 
حــدود المدرســة وخــارج أوقــات الــدوام الرســمي.
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ْفـنا عن نفسك بكلمات  َعـرِّ

محمــود عبــد الكريــم حســن الهــرم، حصلــت علــى إجــازة تعليــم لطــالب الثانويــة المهنيــة 
)تخصــص ميكانيــك المركبــات( منــذ عشــر ســنوات. أعــد اإلنســانية واإلخــالص والعطــاء 
وتذليــل التحديــات محــاور انطالقاتــي نحــو التعليــم، مــن هنــا وكــي أكــون ذا أثــر فعــال، دائًمــا 
ــة؛ بشــقيها  ــة المســتدامة فــي شــتى المجــاالت ال ســيما المهني مــا أخضــع نفســي للتنمي
المســلكي والتخصصــي، وأشــرك جميــع المعنييــن ببرامجــي نحــو التعليــم فأجنــي الثمــار 

بطالبي وتحقيق ذاتي، ونشر أساليبي، وتعليم مغلف بالحب.  

لماذا تقدمت للجائزة 

ألننــي أتمتــع بصحــة نفســية كافيــة جعلتنــي أنتظــر ابتســامة شــكر مــن جاللــة الملكــة، ملكــة 
القلــوب الراعيــة األولــى لبنــاء األجيــال بوطنــي األردن. 

ما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة؟ 

الجائــزة كانــت مــرآة رأيــت بهــا صحــة أدائــي، شــمولية ممارســاتي، تنظيــم برامجــي، تأطيــر ملفاتــي، توســيع 
ــا؛ بكفتــه األولــى أنــا وبكفتــه األخــرى مــاذا  عالقاتــي، نشــر إبداعاتــي وإبداعــات طالبــي. الجائــزة كانــت ميزاًن

عليَّ أن أكون. من هنا فالجائزة يسكنها سحر ما يلمم الشتات ببوتقة الممارسات الُفـضلى.  

ما الرسالة التي توجهها للمعلمين لتحفيزهم لخوض هذه التجربة؟

ة ُمسَبـــًقا مــن  زميلتــي/ زميلــي المعلــم، انفــض عنــك غبــار الوجــل، وانــزع مــن تفكيــرك الوصفــات الُمَعـــدَّ
مقاومــي التغييــر المحبطيــن، وانطلــق نحــو تحقيــق ذاتــك وتأطيــر أعمالــك، ضــع نفســك أمــام تجربــة مفعمــة 
بالشــفافية والنزاهــة وعمــق الفهــم، وتعلــم المغامــرة اإليجابيــة التــي تكتســب منهــا الخبــرة ولــو فــي أقــل 

درجاتها.  

ُه مثلك األعلى في الحياة؟  من هو الشخص الذي َتـُعـدُّ

مثلــي األعلــى أبــي الــذي كان يقــول لــي دائًمــا: )قــدم كل مــا تســتطيع أينمــا كنــت ولمــن كان، فــإن لــم تجــِن 
التقدير بالدنيا ستجد أجرك عند الله(.  

رسالة توجهها إلى معلم ترك فيك بصمة ساعدتك للوصول إلى ما أنت عليه اليوم؟ 

أســتاذي وصفــي، عندمــا قــرأت فــي الطابــور الصباحــي موضــوع اإلنشــاء الــذي صغتــه مــن بنــات أفــكاري، 
وقبلتنــي أمــام طــالب المدرســة، فلقــد صنعــت منــي طفــاًل كبيــًرا ينتشــي فرًحــا بإنجازاتــه التــي مــا انقطعــت 

منــذ ذاك اليــوم، وهــا أنــا اآلن معلــم أعــي أثــر التحفيــز. 

محمود عبد الكريم حسن الهرم
المدرسة التي فزُت عنها: الضليل الثانوية للبنين 

المديرية التي فزُت عنها: الزرقاء الثانية 
الفئة: الخامسة
المركز: الثالث 

التخصص: هندسة مكانيك  
المؤهالت العلمية: دبلوم كلية مجتمع 

عدد نصاب الحصص: 24
عدد سنوات الخبرة: 12

الجائزة الحاصل عليها: المعلم المتميز
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جائزة المدير المتميز
الفئة االولى
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عرفنا عن نفسك بكلمات:

مثابــرة، لــديَّ حكمــة وشــجاعة ومهــارة، أطــور ذاتــي، أتعلــم مــن اآلخريــن وأتبــادل 
المجمتــع، ومبــادرات متنوعــة، أشــحذ  لــديَّ شــراكات فاعلــة مــع  معهــم خبراتــي، 
الهمــم، لــديَّ القــدرة علــى الولــوج للشــخصيات، أحــب العمــل بــروح الفريــق، لــديَّ 
طمــوح وأحــب تحقيــق اإلنجــازات، لــديَّ ثقــة بنفســي مــن خــالل تخصصــي واكتســاب 

ثقــة الغيــر، قدرتــي علــى الربــط بيــن عالميــن عالــم الصمــت وعالــم الســامعين.

لماذا تقدمت للجائزة؟

إلنجازاتــي المتميــزة والفريــدة بنوعهــا، والتــي تحمــل رســالة إنســانية تخصصيــة متميــزة، 
وألرى موقعــي فــي عالــم التميــز.

ما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة؟

كيفيــة تنظيــم ســجالتي  بدقــة وأرشــفتها، والحفــاظ علــى تسلســل المعلومــة واالهتمــام بهــا، ونشــر 
رســالة التميــز لآلخريــن، وأن هنــاك متميزيــن يســتحقون البحــث عنهــم وإنصافهــم. 

ما الرسالة التي توجهها للمعلمين لتحفيزهم لخوض هذه التجربة؟

ضــرورة االحتفــاظ بأعمالهــم وأرشــفتها أواًل بــأول، وتنفيــذ مبــادرات وأعمــال نوعيــة مميــزة، والتقــدم 
ــــمي الجائــزة فــي مراحلهــا كافــة. للجائــزة بجاهزيــة عاليــة، واإليمــان بشــفافية ُمـَقـيِّ

من هو الشخص الذي تعده مثلك األعلى في الحياة؟

الســيد فيصــل الصــوص، نائــب رئيــس نــادي األميــر علــي بــن الحســين للصــم/ عمــان، فهــو خيــر قائــد 
للصــم، وقــد حــاز علــى حبهــم واحترامهــم.

رســالة توجههــا إلــى معلــم تــرك فيــك بصمــة ســاعدتك للوصــول إلــى مــا أنــت عليــه 
اليــوم؟

الدكتــورة ســعاد الوائلــي معلمتــي فــي مرحلــة البكالوريــوس، والمشــرفة علــى رســالتي فــي مرحلَتــْي 
الماجســتير والدكتــوراه، فأقــول لهــا كنــت خيــر معلمــة وأخــت وصديقــة، كنــت الداعمــة والقــدوة لــي 

بعطائــك وإخالصــك فــي العمــل، وباألثــر الطيــب والمحبــة التــي تنشــرينها بيــن طلبتــك.

هناء جميل عبد الكريم العبدالالت
المدرسة التي فزُت عنها: األمل األساسية المختلطة للصم 

المديرية التي فزُت عنها: لواء ماركا 
الفئة: األولى
المركز: األول

التخصص: معلم صف 
المؤهالت العلمية: دكتوراه

عدد سنوات الخبرة: 23
الجائزة الحاصل عليها: المدير المتميز 
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ا، أحــب التعلــم وأحــثُّ عليــه، قائــد تربــوي، لــي قــدرة علــى التأثيــر فــي  طموحــة جــدًّ
اآلخريــن بشــكل إيجابــي، إنســانة، عادلــة، مبــادرة ومحبــة لعمــل الخيــر. لــي قــدرة كبيــرة 

علــى المشــاركة المجتمعيــة.

لماذا تقدمت للجائزة؟

تقدمــت للجائــزة ألن جائــزة الملكــة هــي تتويــج ملكــي لهــا حافــز معنــوي وقيمــة كبيــرة 
فــي المجتمــع، كمــا أن الجائــزة تدعــم طموحاتنــا و تفتــح أبــواب التنميــة المهنيــة لنــا؛ 
مــن خــالل اللقــاءات والمؤتمــرات والملتقيــات والمنــح الدراســية، وتقــدم تغذيــة راجعــة 

تفيدنــا فــي تطويــر أســاليبنا.

ما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة؟

لقــد اكتســبت مــن الجائــزة خبــرة وأنــا معلمــة فائــزة بجائــزة الملكــة رانيــا للمعلــم المتميــز 

فــي العــام 2008، واآلن ازدادت الخبــرة بشــكل أكبــر مــن خــالل تقدمــي لجائــزة المديــر المتميــز؛ مــن 
خــالل تنظيــم العمــل وتعزيــز العالقــات مــع المؤسســات الرياديــة، وبنــاء شــركات إســتراتيجية تدعــم 

رؤيــة جمعيــة الجائــزة فــي الوصــول إلــى بيئــة تربويــة تجــذر التميــز واإلبــداع و إنتــاج المعرفــة.

ما الرسالة التي توجهها للمعلمين لتحفيزهم لخوض هذه التجربة؟

أوصــي كل معلــم ومعلمــة وكل مديــر ومديــرة بضــرورة التقــدم للجائــزة، وذلــك لمــدى أهمتيهــا مــن 
حيــث قيمتهــا الثابتــة فــي المجتمــع والحافــز المعنــوي لهــا، وأيًضــا مــن حيــث الطاقــة اإليجابيــة التــي 
ــكل مشــترك، وهــذا  ــة راجعــة ل ــزة تقــدم تغذي ــزة، كمــا أن الجائ ســوف يمتلكهــا كل مــن يتقــدم للجائ
يكــون بمثابــة دافــع قــوي لمعرفــة نقــاط الضعــف لــدى كل متقــدم، وبالتالــي القــدرة علــى معالجــة 
ــثِّ علــى اإلبــداع والتميــز ليكــون المتميــزون فرســاًنا  ــًرا كبيــًرا فــي الَحـ هــذه النقــاط. كمــا أن للجائــزة أث

للتغييــر.

من هو الشخص الذي تعده مثلك األعلى في الحياة؟

مثلنــا األول هــو الرســول محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم، ثــم بعــد ذلــك قدوتــي جاللــة الملكــة رانيــا 
ــة  ــه مــن ناحي ــة، وفــي حــب التعلــم والتشــجيع علي ــه كقــدوة فــي العمــل اإلنســاني مــن ناحي العبدالل

أخــرى.

رســالة توجههــا إلــى معلــم تــرك فيــك بصمــة ســاعدتك للوصــول إلــى مــا أنــت عليــه 
اليــوم؟

مني حرًفــا فــي جميــع مراحــل دراســتي، كمــا أتقــدم  أقــدم رســالة شــكر وتقديــر وامتنــان إلــى كل َمــْن عـــلَّ
بالشــكر واالمتنــان إلــى كل َمــْن قــدم لــي يــد العــون والمســاندة فــي حياتــي العمليــة.

اعتماد جميل عبد الرحيم الجعافرة
المدرسة التي فزُت عنها: ذات رأس األساسية المختلطة 

المديرية التي فزُت عنها: المزار الجنوبي 
الفئة: األولى               

 المركز: الثاني

التخصص: فيزياء
المؤهالت العلمية: دكتوراه

عدد سنوات الخبرة: 13 
الجائزة الحاصل عليها: المدير المتميز
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جزء من اعمال الصيانة في المدرسة

المشاركة في المعارض العلمية ويوم المختبرات واالكتشافات

المشاركة في المعارض العلمية ويوم المختبرات 
واالكتشافات

دور المدير المتميز في تحفيز المعلمين للعطاء 

تعتمــد منهجـــيتي فــي العمــل علــى التشــارك وتفويــض الصالحيــات حســب المجــاالت، ثــم علــى 
المتابعــة والتعزيــز وتقديــم التوجيهــات، وأحــرص علــى تدريــب العامليــن وتمكينهــم مــن أداء أدوارهــم 
ـــُل الــورش والمشــاغل التدريبيــة  بــكل مهــارة وإبــداع؛ فأقــوم بتنظيــم برامــج العمــل المتنوعــة، وُأَفـعِّ
ــباع النهــج التشــاركي  ـّ ــُذ عمليــات اإلدارة مــن خــالل اِت )التخطيــط، الحســاب الذهنــي، الــذكاء..(، وُأَنـِفـّ
فــي إعــداد الخطــة التطويريــة، واتخــاذ القــرارات، وإعــداد الميزانيــة، وأهتــمُّ أيًضــا باالتصــال والتواصــل 
ــز أو الُمحابــاة فــي  ــى بالموضوعيــة وعــدم التحيُّ مــع العامليــن حرًصــا علــى العمــل بــروح الفريــق، وأتحلَّ
تطبيــق األنظمــة والتعليمــات فــي عالقاتــي مــع الطلبــة والمعلمــات والمجتمــع وأوليــاء األمــور، 
وأتعامــل مــع الــكل باحتــرام وعدالــة، وأعمــل علــى زرع الثقــة فــي نفــوس المعلمــات، ومعاملتهــم 
معاملــة حســنة، ورفــع روحهــم المعنويــة، واحتــرام شــخصياتهم ومشــاعرهم، وَبـــثِّ روح اأُللفــة 
ــة بينهــم، وأســتخدم معهــم سياســة البــاب المفتــوح فأشــجعهم علــى إبــداء مالحظاتهــم  والمحبَّ

تجــاه العمــل. 

ــرة، منهــا ارتفــاع مســتوى  ــقت فــي مدرســتي نتائــج مهمــة وكبي ـ ــه، فقــد تحقَّ ــاًء علــى ذلــك كل وبن
ــز  ـــد التميُّ ــن مهــارات طلبــة الصفــوف األولــى بالقــراءة والحســاب واألداء، وتولُّ تحصيــل الطلبــة، وتحسُّ
ــن واضــح فــي مظهــر  واإلبــداع لديهــم، وتحقيــق مشــاركات فاعلــة فــي مختلــف المســابقات، وتحسُّ
ــًة )أوليــاء األمــور والطلبــة(، وتفعيــل مجالــس  المدرســة الجمالــي، ورضــا عــام مــن المعنييــن كافَّ
المدرســة وبرلمــان الطلبــة، وانفتــاح المدرســة علــى المجتمــع المحلــي واالســتفادة منــه مــن خــالل 

سياســة )مدرســة بــال أســوار(، وتحقيــق الدعــم مــن مؤسســاته المختلفــة.

وأحــرص دائًمــا علــى نشــر تجربتــي مــن خــالل وســائل التواصــل االجتماعــي، ومــن خــالل ورش العمــل 
للمديريــن واللقــاءات الفرديــة بالزمــالء.
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داعمة للتميز واإلبداع، أحب عملي، طموحة.

لماذا تقدمت للجائزة؟

ألنــال شــرف التكريــم الملكــي، وللمســاهمة فــي نشــر ثقافــة التميــز بمحتمعــي مــن 
خــالل لقــب التميــز، والكتســاب المعرفــة الجديــدة والمســاهمة فــي إنتاجهــا.

ما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة؟

علمتنــي كيــف أنشــر التميــز، وحفزتنــي لنشــر أول كتــاب تربــوي لــي بعنــون »االختبــارات 
وأهميتهــا«، وأن أوثــق عملــي أواًل بــأول، وأن أجعــل مدرســتي بيئــة آمنــة ومنتجــة 

وحاضنــة للتميــز واإلبــداع.

ما الرسالة التي توجهها للمعلمين لتحفيزهم لخوض هذه التجربة؟

ُكـن القدوة من خالل تميزك التربوي، وِثـْق بما تعمل، واجتهد دائًما لتكتسب معرفة جديدة.

من هو الشخص الذي تعده مثلك األعلى في الحياة؟

بعــد رســولنا صلــى اللــه عليــه وســلم، جاللــة الملــك عبــد اللــه الثانــي ابــن الحســين وجاللــة الملكــة 
ــه. ــا العبدالّل راني

رســالة توجههــا إلــى معلــم تــرك فيــك بصمــة ســاعدتك للوصــول إلــى مــا أنــت عليــه 
اليــوم؟

إلــى المعلمــة عــال األغــوات.. شــكًرا لدعمــك وإيمانــك بفكــرة التميــز، والهتمامــك بــأدق التفاصيــل؛ 
بتواصلــك الفاعــل والعمــل بــروح الفريــق، واإلصــرار علــى النجــاح.

خولة محمد عبد الله البطوش
المدرسة التي فزُت عنها: اروى بنت عبد المطلب الثانوية 

الشاملة للبنات 
المديرية التي فزُت عنها: الكرك 

الفئة: األولى 
المركز: الثالث

التخصص: رياضيات
المؤهالت العلمية: دكتواره

عدد سنوات الخبرة:16
الجائزة الحاصل عليها: المدير المتميز
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القائــدة التربويــة دعــد عبــد الــرزاق العقاربــة، مديــرة مدرســة الجدعــا الثانويــة المختلطــة 
فــي منطقــة القصــر، أعمــل ضمــن فريــق متكامــل، أحــب التميــز وتطويــر الــذات، عضــو 
الفتــرة  فــي  منتخــب  بلديــة  الكــرك، وعضــو  فــرع  األردنييــن/  المعلميــن  نقابــة  فــي 
االنتقاليــة، حصلــت مدرســتي هــذا العــام والعــام المنصــرم علــى أعلــى نســبة نجــاح 
بالثانويــة العامــة؛ حيــث كانــت عالمــات عاليــة تبــدأ مــن 75 – 95 دون رســوب أحــد – 
والحمــد للــه-، وحصلــت مدرســتي أيًضــا علــى دروع عديــدة في المســابقات المدرســية.

لماذا تقدمت للجائزة؟

ــز دائًمــا، وإيمانــي الشــديد بــأن  رغبتــي فــي أن أصبــح قــدوة لطالباتــي ومعلماتــي بالتميُّ
هــذه الدائــرة تطــور ذات الشــخص وتحفــزه للتميــز.

ما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة؟

التعــرف إلــى أجــزاء العمــل الــذي أقــوم بــه؛ بترتيبهــا فــي معاييــر شــعوري بالفخــر واالعتــزاز للمحبــة 
التــي أحسســت بهــا مــن الــكادر والطالبــات والمجتمــع المحلــي، ومعرفتي بطريقة التحكيم الشــفافة 

والرائعــة، وإدراكــي أهميــة التوثيــق الدائــم للمعلــم.

ما الرسالة التي توجهها للمعلمين لتحفيزهم لخوض هذه التجربة؟

ارجــو مــن كل معلمــة التقــدم لهــذه الجائــزة لمــا لهــا اثــر ممتــاز فــي عمــل المعلمــة وانجــازه و تحقيقــا 
لذاته.

من هو الشخص الذي تعده مثلك األعلى في الحياة؟

والدتي

رســالة توجههــا إلــى معلــم تــرك فيــك بصمــة ســاعدتك للوصــول إلــى مــا أنــت عليــه 
اليــوم؟

ز دائًما. كل الشكر والتقدير للمعلمة نورة أبو سمهدانة التي كانت تحفزني للتميُّ

دعد عبد الرزاق سليمان العقاربة
المدرسة التي فزُت عنها: الجدعا الثانوية المختلطة 

المديرية التي فزُت عنها: القصر 
الفئة: األولى 
المركز: الثالث 

التخصص: رياضيات 
المؤهالت العلمية : الدبلوم العالي 

عدد سنوات الخبرة: 19
الجائزة الحاصل عليها: المدير المتميز  
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ليلى أحمد عبد الرحمن مسعود
المدرسة التي فزُت عنها: وادي السلط األساسية المختلطة 

المديرية التي فزُت عنها: قصبة السلط
الفئة: األولى                

المركز: الثالث

التخصص: لغات حديثة
المؤهالت العلمية: ماجستير 

عدد سنوات الخبرة: 23  
الجائزة الحاصل عليها: المدير المتميز

عرفنا عن نفسك بكلمات:

أنا إنسانة مكافحة ومجتهدة، أعمل دون كلل أو ملل.

لماذا تقدمت للجائزة؟

أرغب في معرفة مكاني ضمن معايير عليا.

ما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة؟

الصعــاب  والتحــدي ومواجهــة  التوثيــق  مــن  للتمكــن  العزيمــة واإلرادة؛  فــي  زيــادة 
اللــه. بــإذن  وتخطيهــا 

ما الرسالة التي توجهها للمعلمين لتحفيزهم لخوض هذه التجربة؟

ْر نفســك وِثــْق  ُكــْن نفســك وبــاِدْر.. ستكتشــف بواطــن وُقــوى لــم تكــن تعــرف أنــك تمتلكهــا، َقــدِّ
ــه. بالل

من هو الشخص الذي تعده مثلك األعلى في الحياة؟

رسول الله حبيبي وقائدي صلى الله عليه وسلم.

رســالة توجههــا إلــى معلــم تــرك فيــك بصمــة ســاعدتك للوصــول إلــى مــا أنــت عليــه 
اليــوم؟

ال أعلــم إن كانــت لــم تــزل علــى قيــد الحيــاة.. إلــى معلمــة اللغــة العربيــة فــي الصــف الثالــث، التــي 
علمتنــي دون أن أدري عشــق العربيــة والتمســك بهــا.. إليهــا أينمــا كانــت كل االحتــرام، وإن كانــت قــد 

غــادرت الدنيــا فأرجــو لهــا الرحمــة بــكل حــرف علمتنــي إيــاه.



قصة النجاح

71

ز: رسالتي بعد التميُّ

ح باإليمــان واليقيــن  ــْم للوصــول إلــى حلمــك، وقــاِوم الصعــاب بــكل مــا ُأوتيــت مــن قــوة وتســلُّ  َصمِّ
ــْم أنَّ اللــه يــراَك ويعلــم مــا هــو خيــٌر لــك، فاصبــْر وال تيــأْس، ســيأتيَك الفــوز فــي الوقــت  باللــه، واعَل

األفضــل لــك.

مبادرة »نحن نحب القراءة«

أهداف المبادرة:
1. غرس حب اللغة العربية لدى الطلبة.
2. تحسين مستوى قراءة القرآن الكريم.

3. تحسين أداء الطلبة في الطابور. 
4. مساعدة الطلبة على قراءة اللغة العربية قراءة سليمة وصحيحة. 

5. تحسين أداء الطلبة األكاديمي بشكل عام.
ــَزة لإلبداع واالبتكار. 6. إيجاد بيئة ُمَحـفِّ

7. تقويــة العالقــة بيــن المدرســة والمجتمــع المحلــي؛ ومــن نتائــج ذلــك تدريــب اثنتيــن مــن األمهــات 
بوســاطة جمعيــة »تغييــر«، والدعــم المالــي والمعنــوي مــن قبــل المركــز الوطنــي للثقافــة والفنــون.

ون بالمبادرة:  المعنيُّ
المجتمــع المحلــي )مؤسســات؛ كجمعيــة »تغييــر« والمركــز الوطنــي للثقافــة والفنــون، وأفــراد؛ مثــل 
األمهــات وأطفــال الحــي والمنطقــة، والمدرســة كاملــة مــن إدارة ومعلمــات وطلبــة، والمــدارس 

المجــاورة لنقــل أثــر المبــادرة إليهــم(.

 وصف المبادرة:
 ِجـْئـــُت ُمديــرًة إلــى مدرســتي عــام 2015، ففوِجـْئـــُت بضعــف الشــخصية الموجــود لــدى طلبتــي، 
ــي تحصيلهــم الدراســي فــي أغلــب المــواد، رغــم أنَّ عــدد الطلبــة آنــذاك كان )220( طالًبــا  وبتدنِّ
ا فــي المدرســة 17 معلمــة و3 إداريــات، فحاولــُت  وطالبــة مــن الروضــة حتــى الصــف العاشــر، وُكـــنَّ
هــا لــم  ى الطــرق تحســين العمليــة التعليميــة ومســاعدة المعلمــات لتغييــر االســتراتيجيات، إال أنَّ بشــتَّ
ــم  ــي، التــي تقــدم دورات لتعلي ــا الدجان ــورة رن ــر« للدكت ــة »تغيي فــُت إلــى جمعي ــم تعرَّ ــة، ث ــْن كافي َتُك
فنــون قــراءة القصــص للراغبيــن، فأقنعــُت مســاعدتي ومعلمــة اللغــة العربيــة واثنتيــن مــن األمهــات 

تدريب السفراء على القراءة

تكريم الفريق من قبل جاللة الملكة نور

المتطوعة االم تقرأ القصة لطلبة الصف الثالث

مرحلة استخدام مسرح الدمى
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ًة فــي األســبوع ألربعــة صفــوف مــن )1-4(، وكان كل ســفير لديــه حقيبــة فيهــا 25 قصــة. ثــم بــدأُت أفكــر بعــد ذلــك بطريقــة أنشــر فيهــا الفكــرة  بالمشــاركة، وبدأنــا المبــادرة، فكانــت القــراءة تتــمُّ مــرَّ
ــرُت بنــوع آخــر مــن القــراءة وهــو القــراءة التفاعليــة، وكنــُت بحاجــة إلــى آليــة لتنفيــذ المرحلــة الثانيــة،  ــة، علًمــا بــأنَّ المرحلــة األولــى هــي قــراءة لالســتماع واالســتمتاع فقــط، ففكَّ للصفــوف كافَّ
فقمــت باالشــتراك فــي مبــادرة يعقدهــا المركــز الوطنــي للفنــون تحمــل اســم »كل خطــوة بتعمــل فــرق«، علــى أن يكــون هنــاك طلبــة مشــاركون بالمبــادرة، فاخترنــا كفريــق أربــع طالبــات، وفــازت 
د  بنــا الطالبــات وكانــت كل طالبــة تدخــل علــى صــف ُمحــدَّ ًة فــي الوقــت نفســه، درَّ فكــرة المبــادرة علــى مســتوى المملكــة، ثــم بدأنــا المرحلــة الثانيــة مــن المبــادرة، وكانــت المرحلــة األولــى مســتمرَّ
ـــْين التاســع والعاشــر، ثــم انتقلــت الطالبــات  لقــراءة القصــص مــن الصــف الخامــس حتــى الثامــن، وانتهجنــا )11( مرحلــة للقــراءة التفاعليــة، ثــم انتقلنــا إلــى الطابــور الصباحــي ِلـَتـُعـــمَّ الفائــدة علــى الصفَّ

إلــى القــراءة للمجتمــع المحلــي؛ فــي المســجد القريــب، أو فــي جمعيــة مجتمعيــة. 

نــي ســعيُت للحصــول علــى نتائــج علميــة للمشــروع، فكتبــُت بحـــًثا حــول هــذه  تــمَّ تكريُمنــا علــى المشــروع فــي أيــار مــن العــام 2017، وشــاركنا فــي المؤتمــر الســابع والثالثيــن لألطفــال العــرب، إال أنَّ
ـــنُت مــن أن أصبــح ســفيرة  ق« فــي الجامعــة األردنيــة عــام 2017، وفــي الســنة الثانيــة تمكَّ المبــادرة وأثرهــا فــي التحصيــل لــدى الطلبــة فــي اللغــة العربيــة، وشــاركُت بــه فــي مؤتمــر »الموهبــة والتفــوُّ
للقــراءة، فـــنشرُت الفكــرة فــي )3( مــدارس بالســلط؛ اثنتيــن منهمــا تشــاركان فــي دراســة بحثيــة مــع جامعــة بــراون، وُقـــمنا بتوزيــع قصــص علــى 150 طالًبــا فــي المدرســة، وعقــدُت دورًة تعريفيــة 

ًة حتــى اآلن.  بالمبــادرة لمــدارس أخــرى، ولــم تــزل قراءاتنــا مســتمرَّ

النتائج:
1. بناء شخصية الطلبة؛ حيث قمُت وفريق المدرسة بتدريب )4( طالبات، فُكـنَّ يقرْأَن القصص داخل المدرسة وخارجها.

2. إعــادة تفعيــل اإلعــارة والمطالعــة؛ إذ ليــس لدينــا مكتبــة مدرســية، وجميــع الكتــب الموجــودة موضوعــة فــي خزانــة، ولــم تكــن ُتســتخَدُم أبــًدا؛ حيــث إنَّ أنصبــة معلمَتــْي اللغــة العربيــة مرتفعــة، 
ا مــن إحيــاء اإلعــارة. ورغــم ذلــك تمكـــنَّ

3. تحسن في اللغة المستخدمة لدى الطالبات .
ن الواضح في مهارات الكتابة لدى الطالبات، وتعزيز االستيعاب القرائي والتعبير الشفوي من خالل األنشطة الصفية والالصفية الجديدة. 4. التحسُّ

َغَف لدى الطلبة في انتظار كل ما هو جديد خاصة في الطابور الصباحي. ـد الشَّ ا ولَّ 5. تنمية الخيال واالستكشاف، ممَّ
6. تشجيع العمل الجماعي؛ سواء بين أفراد فريق المدرسة والطالبات، أوبيننا وبين الوالدين، أو بيننا وبين المدارس األخرى.

ن الواضح في تحصيل الطلبة األكاديمي، وهو ما دلت عليه نتائج الدراسة التي قمُت بها. 7. التحسُّ
لنا حصص اإلشغال )االحتياط( إلى حصص قراءة وُمطاَلعة. ن الواضح في إقبال الطالبات على القراءة الخارجية؛ إذ حوَّ 8. التحسُّ
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عرفنا عن نفسك بكلمات:

والتعليــم،  التربيــة  حقــل  فــي  االطــالع  واســعة  قياديــة  شــخصية  ذو  تربــوي  إنســان 
إنســان معطــاء يحــب مســاعدة اآلخريــن فــي المجــال التربــوي، متفاعــل ومتفــاٍن فــي 
عملــه، مصــدر إلهــام لزمالئــه المديريــن والمعلميــن، يلجــأ إليــه الكثيــرون فــي مديريتــه أو 
المديريــات األخــرى الستشــارته فــي حــل المشــاكل التربويــة المســتعصية فــي المجــاالت 
التربويــة، يطمــح لتطويــر التعليــم الصناعــي فــي األردن، ولــه دراســات موزونــة فــي هــذا 

المجــال.

لماذا تقدمت للجائزة؟

اإلبــداع،  علــى  والتحفيــز  والمعنــوي،  المــادي  للتقديــر  نافــذة  لــي  توفــر  الجائــزة  ألن 
وتحقيــق طموحــي فــي الترقيــة فــي نظــام رتــب المعلميــن، وتســلط الضــوء أيًضــا علــى 
المتميزيــن، وتقدمهــم للمجتمــع كقــدوة، وتوفــر لهــم فــرص إكمــال دراســاتهم مــن 
خــالل تقديمهــا منًحــا فــي الماجســتير والدبلــوم العالــي فــي العديــد مــن الجامعــات 

األردنيــة.

ما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة؟

زيــادة فــي العزيمــة واإلرادة؛ للتمكــن مــن التوثيــق والتحــدي ومواجهــة الصعــاب وتخطيهــا بــإذن 
اللــه.

ما الرسالة التي توجهها للمعلمين لتحفيزهم لخوض هذه التجربة؟

زمالئــي المعلميــن، إن التقــدم للجائــزة يفتــح أمامكــم المجــال للتقديــر المعنــوي، ويزيــد مــن احتــرام 
اآلخريــن لكــم، ويــزداد الفخــر واالعتــزاز المجتمعــي بكــم، وتتفتــح أمامكــم آفــاق الترقــي فــي المهنــة 

ــا. مــن رب العالميــن، وتتكــون لديكــم فرصــة لتطويــر أنفســكم مهنيًّ

من هو الشخص الذي تعده مثلك األعلى في الحياة؟

إن مثلــي األعلــى وقدوتــي هــو المعلــم األول ســيدي رســول اللــه محمــد عليــه أفضــل الصــالة وأتــم 
التســليم، عمــاًل بقولــه تعالــى: ) لقــد كان لكــم فــي رســول اللــه أســوة حســنة لمــن كان يرجــو اللــه 

واليــوم اآلخــر(.

رســالة توجههــا إلــى معلــم تــرك فيــك بصمــة ســاعدتك للوصــول إلــى مــا أنــت عليــه 
اليــوم؟

ــا( فــي  ســني فــي الصــف األول اإلعــدادي )الســابع حاليًّ إلــى معلمــي خالــد محمــود العــارف، الــذي درَّ
ســني مبحَثــْي الرياضيــات والعلــوم العامــة، وقــد كان ُمتفاِنًيــا فــي عملــه ومحفًزا  العــام 1977؛ حيــث درَّ
لــي وحريًصــا علــى اكتشــاف مواهبــي. وال أنســى تكريمــه لــي عندمــا حصلــت علــى المركــز األول علــى 
صفــي؛ إذ قــام بشــراء هديــة لــي مــن جيبــه الخــاص تشــجيًعا لــي، وأشــركني فــي المســابقات الثقافيــة، 

ــز واإلبــداع منــذ نعومــة أظافــري. ــا غــرس ِفــيَّ حــب العلــم والتميُّ ممَّ

مدحت أحمد حسن العزة
المدرسة التي التي فزُت عنها: وادي السير المهنية للبنين

المديرية التي التي فزُت عنها: لواء وادي السير
الفئة: األولى   
الـمـركز: الثالث  

التخصص:هندسة ميكانيكية 
المؤهالت العلمية:ماجستير 

عدد سنوات الخبرة: 6 
الجائزة الحاصل عليها: المدير المتميز
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ز: رسالتي بعد التميُّ

حصلــُت علــى لقــب »المعلــم المتميــز« عــام 2012، وحصلــُت هــذا العــام على لقب »المديــر المتميز«، 
ــز ماهــي إال محطــات  ًة للعطــاء والتفانــي واإلبــداع، وألقــاب التميُّ لذلــك َأُعـــدُّ عملــي فرصــًة مســتمرَّ
ـــُب التطويــر والتغييــر نحــو األفضــل، واقتــراح الحلــول المناســبة لخدمــة أبنائنــا  َأُمــرُّ بهــا فــي عمــٍل يتطلَّ

الطلبــة فـلـــذات أكبادنا.

دور المدير المتميز في تحفيز المعلمين للعطاء والعمل

ــًرا   تتميــز مدرســة وادي الســير المهنيــة للبنيــن باالنضبــاط والتخطيــط االســتراتيجي، وبوصفــي مدي
للمدرســة فقــد قمــُت بتغييــر النمــط الروتينــي لهــا؛ مــن خــالل تصميــم آليــة لتقييــم المعلميــن بنمــوذج 
ــُأ  ــة العــام الدراســي؛ حيــث ُيكاَفـ ــن بداي ــمُّ توزيعــه علــى المعلمي ــد علــى مســتوى المملكــة، ويت فري
ــا ينعكــس علــى الطلبــة  المعلــم بمقــدار قدرتــه علــى إحــداث التغييــر اإليجابــي فــي المدرســة، ممَّ
ــا، وُيســِهُم فــي تحســين ســلوكهم وفــي تمكينهــم، وينعكــس أيًضــا  وعلــى تحـــصيلهم الدراســي إيجابيًّ
ــا فــي تطويــر اســتخدامهم اســتراتيجيات  علــى المعلميــن وعلــى تحســين أدائهــم، ويــؤدي دوًرا مهمًّ
التدريــس والتقويــم الحديثــة؛ كاســتخدام أدوات تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــال واللــوح التفاعلــي 
ــا أثمــر نتائــج طيبــة؛ كعمــل امتحانــات إلكترونيــة لطلبــة المدرســة فــي  فــي التدريــس والتقويــم، ممَّ

مبحــث التدريــب العملــي لتخصــص »صيانــة األجهــزة المكتبيــة«.

وآخــذ بعيــن االعتبــار مراعــاة النواحــي النفســية للمعلميــن؛ مــن خــالل االســتجابة لكثيــر مــن مطالبهــم 
المبــادرات،  الشــكر، وتكريــم أصحــاب  )مثــل كتــب  التعليميــة  التعلميــة  العمليــة  يؤثــر فــي  بمــا ال 
وإعطائهــم مغــادرات فــي أوقــات الفــراغ فــي حالة عدم وجود حصص ومناوبات لديهم، وإشــراكهم 
ــا علــى عطائهــم، ورفــع مســتوى  ــا انعكــس إيجابيًّ فــي اتخــاذ قــرارات ســير العمــل فــي المدرســة(، ممَّ
تحصيــل الطلبــة بعــد حصولهــم علــى نســب نجــاح مرتفعــة فــي امتحانــات الثانويــة العامــة، التــي زادت 
ف إلــى  علــى )73.6%(، وقــد تــمَّ إرســال بعــض الطلبــة لزيــارة المصانــع والشــركات الصناعيــة؛ للتعــرُّ
ســوق العمــل، واالســتفادة مــن أصحــاب محــالت صيانــة الســيارات فــي توجيــه الطلبــة وتشــجيعهم 

صــات الصناعيــة. علــى االلتحــاق بالتخصُّ

ونتيجــة انطــالق أنشــطة المدرســة وفعالياتهــا مــن رؤيــة المدرســة، التــي ترتكــز علــى إعــداد طلبــة 
إلــى ســوق العمــل لرفــد القطــاع  التــي تؤهلهــم للدخــول  يمتلكــون المهــارات العمليــة الالزمــة 

صورة للطابور الصباحي في مدرسة وادي السير المهنية 
للبنين   

صورة لتكريم الطلبة المتفوقين في المدرسة

صورة لمشاركة طلبة مدرسة وادي السير المهنية في 
تنظيف مقبرة المنطقة 

من اللقاء مع الوزير اثناء افتتاحه المعرض المهني ومشاركة 
المدرسة به
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الصناعــي بالكفــاءات البشــرية المناســبة، فقــد تحققــت الكثيــر مــن النتائــج التــي أثمــرت فــي المدرســة؛ حيــث ارتفــع مســتوى تحصيــل الطلبــة، وزادت نســبة انضباطهــم ومشــاركاتهم فــي األنشــطة 
القياديــة؛ مثــل المجلــس البرلمانــي الطالبــي، والمســابقات الرياضيــة والدينيــة والثقافيــة علــى مســتوى المملكــة، وقــد فــاز طلبتنــا فــي مســابقات حفــظ القــرآن الكريــم وكــرة القــدم والجمبــاز 
مــُت إضافــًة إلــى ذلــك اقتراحــي للحاضنــة اإلبداعيــة بعنــوان »الحــد مــن العنــف فــي المــدارس الثانويــة«،  ــر حتــى تالشــت فــي المدرســة. وقدَّ ـــْت لدينــا حــاالت التنمُّ والتايكوانــدو والشــطرنج، وقـلَّ
ــًة، وقــد تــمَّ تكريمــي علــى هــذا الُمقـــتَرح مــن قبــل معاليــه، وتــمَّ بنــاء عالقــات  ــى معالــي وزيــر التربيــة اقتراحــي بإعطــاء حصــة إرشــادية لطلبــة التوجيهــي لطلبــة المملكــة األردنيــة الهاشــمية كافَّ وتبنَّ
مختلفــة مــع المجتمــع؛ مــن خــالل اجتماعــات أوليــاء األمــور، وتفعيــل الخطــة الوطنيــة للنظافــة مــع أمانــة عمــان، وزيــارات الشــركات الوطنيــة لتدريــب الطلبــة، وتنفيــذ مبــادرات عديــدة مثــل مبــادرة 
عيــة، واســتضافة  رات للتعريــف بمخاطرهــا علــى المجتمــع بالشــراكة مــع لجنــة أهالــي منطقــة وادي الســير التطوُّ )حفــظ النعمــة( و)تدويــر الــورق(، واســتضافة معــرض مــن إدارة ُمكاَفحــة الُمَخـــدِّ
بطولــة نــادي وادي الســير علــى ملعــب المدرســة، واســتضافة محاضــرة للمعهــد المــروري األردنــي، ومحاضــرة لشــركة »مياهـــنا«، ومؤسســة ولــي العهــد ، والتكريــم الــدوري للطلبــة المتفوقيــن 

ــا أســهم فــي زيــادة التقديــر واالحتــرام للمدرســة؛ ســواٌء مــن المجتمــع المحلــي أو مــن مديريــة التربيــة أو مــن المــدارس الُمجــاِورة. ــا أو فــي األنشــطة المدرســية، ممَّ أكاديميًّ

ون فــي العمــل والبنــاء علــى مــا تــمَّ إنجــازه؛ مــن خــالل وضــع الخطــة التطويريــة للمدرســة للســنتين القادمتيــن، كمواصلــة صيانــة مقاعــد المدرســة والمــدارس المجــاورة  ــا اآلن، فنحــن مســتمرُّ أمَّ
فــي مشــغل النجــارة لدينــا، واســتضافة الفعاليــات المختلفــة؛ كالمشــاركة فــي المعــرض المهنــي الــذي تقيمــه الــوزارة لألعمــال اإلنتاجيــة للمــدارس المهنيــة، وكذلــك مواصلــة تدريــب معلمــي 
رات ولجنــة  ومعلمــات المــدارس المجــاورة علــى كيفيــة اســتخدام اللــوح التفاعلــي فــي تدريــس الطلبــة وتقويمهــم، ومواصلــة اســتضافة الفعاليــات المختلفــة بالشــراكة مــع إدارة ُمكاَفحــة الُمَخـــدِّ
عيــة وأمانــة عمــان والمعهــد المــروري ومؤسســة ولــي العهــد ونــادي وادي الســير وغيرهــا مــن المؤسســات، ومواصلــة تقديــم الُمبــاَدرات ونشــرها فــي المــدارس األخــرى؛  وادي الســير التطوُّ
مثــل مبــادرة »حفــظ النعمــة«، ومبــادرة »مســاعدة اآلخريــن« مــع تكيــة أم علــي، وزراعــة األشــجار بالتعــاون مــع مديريــة الزراعــة ومصنــع أدويــة الحكمــة وغيرهــا مــن المؤسســات. ويتــمُّ توثيــق 
ى ذلــك كلــه إلــى أن تكــون مدرســتنا جاذبــة  أعمالنــا ونشــرها مــن خــالل موقــع المدرســة علــى منصــة التواصــل االجتماعــي )Facebook(  باســم )مدرســة وادي الســير المهنيــة للبنيــن(، وقــد أدَّ

وذات بيئــة صحيــة وآمنــة للطلبــة.
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جائزة المدير المتميز
الفئة الثانية
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ْفـنا عن نفسك بكلمات  َعـرِّ

قائد تربوي لمدرسة الراشدية الثانوية للبنين – الثقافة العسكرية

لماذا تقدمت للجائزة 

ــزه وإبداعــه؛ مــن  ألنهــا تســاعد كل مبــدع ومتميــز فــي المجــال التربــوي علــى إظهــار تميُّ
خــالل معاييــر شــاملة ودقيقــة لجوانــب العمليــة التربويــة والتعليميــة كافــة، ويتــم ذلــك 

كلــه بدقــة وشــفافية عاليتيــن.
 

ما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة؟
 

مــن خــالل معاييــر الجائــزة ُيـِلـــمُّ التربــوي بجميــع الجوانــب التربويــة والتعليميــة، إضافــًة 
إلــى ترتيــب عملــه وتنظيمــه بــكل دقــة، كمــا اكتســبت كذلــك عمليــة التوثيــق لــكل 

عمــل أقــوم بــه. 

ما الرسالة التي توجهها للمعلمين لتحفيزهم لخوض هذه التجربة؟

ــز التربــوي  أقــول لجميــع زمالئــي فــي المجــال التربــوي إن جمعيــة جائــزة الملكــة رانيــا العبداللــه للتميُّ
اص الــذي يغــوص فــي أعمــاق البحــار الصطيــاد اللؤلــؤ، فمــن خــالل معاييــر الجائــزة  تشــبه الغــوَّ

ــزك وإبداعاتــك فــي مجــال التربيــة والتعليــم. تســتطيع إظهــار تميُّ

ُه مثلك األعلى في الحياة؟  من هو الشخص الذي َتـُعـدُّ

مثلي األعلى وقدوتي في الحياة الرسول صلى الله عليه وسلم 

رســالة توجههــا إلــى معلــم تــرك فيــك بصمــة ســاعدتك للوصــول إلــى مــا أنــت عليــه 
اليــوم؟ 

ا، فأنتم الشــمعة  ـــمني حرًفــا: لكــم منــي كل الحــب واالحتــرام والتقديــر مــا دمــت حيًّ أقــول لــكل مــن علَّ
التــي أضــاءت لــي طريــق الحياة. 

عبدالّله سالمة علي العودات
المدرسة التي فزُت عنها: الراشدية الثانوية للبنين 

المديرية التي فزُت عنها: الثقافة العسكرية 
الفئة: الثانية

المركز: األول 

التخصص: جغرافيا
المؤهالت العلمية: بكالوريوس

عدد سنوات الخبرة: 28
الجائزة الحاصل عليها: المدير المتميز 
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ْفـنا عن نفسك بكلمات  َعـرِّ

درســت التاريــخ لعشــقي للحضــارات، وعملــت بمهنــة التعليــم الحترامــي لهــذه المهنــة 
بهــا األم واألخــت والصديقــة  أكــون  لــي مدرســة  بــأن تكــون  المقدســة، وحلمــت 
ــز؛  للطالبــات والمعلمــات، وتكــون نموذًجــا ُيحتــذى بــه لنشــر ثقافــة اإلبــداع والتميُّ

بهدف خلق جيل يخدم وطنه. 

لماذا تقدمت للجائزة 

تقدمــت للجائــزة لبــث روح المنافســة لألعمــال الخالقــة والمبدعــة؛ كــون الجائــزة 
ــز والعطــاء المتواصــل، وكونهــا تحفــز التربوييــن علــى اإلبــداع  وســاًما لإلبــداع والتمي

ا.  ا و ماديًّ معنويًّ

ما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة؟ 

مــن خــالل أســس الجائــزة، عرفــت إلــى مــاذا وصلــت، وكيــف ســأصبح، ومــاذا علــيَّ أن أعمــل أو أقــدم، 
واكتسبت كيفية دراسة خطواتي للنجاح ونشر ثقافة اإلبداع.  

ما الرسالة التي توجهها للمعلمين لتحفيزهم لخوض هذه التجربة؟

تجربــة تســتحق أن تخوضهــا أيهــا المبــدع وأيتهــا المبدعــة؛ لتكــون وســام عطــاء لكــم وإلبداعاتكــم، 
ولنشر قصص النجاح وتحقيق الفائدة للجميع.  

ُه مثلك األعلى في الحياة؟  من هو الشخص الذي َتـُعـدُّ

والدي رحمه الله.

رســالة توجههــا لمعلــم تــرك فيــك بصمــة ســاعدتك للوصــول إلــى مــا أنــت عليــه 
اليــوم؟

متـــني الصبــر فــي ســبيل الوصــول  شــكًرا لإلنســانة والمعلمــة والمرشــدة التربويــة ســناء فريــج؛ فهــي علَّ
متـــني العطــاء بــال حــدود.   إلــى الهــدف، وشــكًرا للمعلمــة أمــل الرامينــي؛ فقــد علَّ

سوسن عبد المحسن القصاص العجارمة
المدرسة التي فزُت عنها: الجندويل الثانوية للبنات

المديرية التي فزُت عنها: لواء وادي السير
الفئة: الثانية 

 الـمركـز: الثالث

التخصص: تاريخ
المؤهالت العلمية: الدبلوم العالي

عدد سنوات الخبرة: 18  
الجائزة الحاصل عليها: المدير المتميز
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ز: رسالتي بعد التميُّ

اعــداد جيــل واٍع، ُمـنـتـــٍم لوطنــه، قــادٍر علــى حــل مشــكالته، وإيجــاد بيئــة آمنــة وفاعلــة قــادرة علــى 
ــز لــدى الطلبــة والمعلميــن، وقــادرة علــى مواكبــة العصــر. خلــق اإلبــداع والتميُّ

دور المدير المتميز في تحفيز المعلمين للعطاء والعمل

ــراء ازَرْع حبوًبــا، وإذا أردَت عشــر ســنوات مــن  خــاء والثَّ ــا يقــول: )إذا أردَت عاًمــا مــن الرَّ قــرأُت مثــاًل صينيًّ
خــاء ازَرْع ُأناًســا(. ــنوات مــن الرَّ خــاء ازَرْع أشــجاًرا، وإذا أردَت مئــات السَّ الرَّ

ــفينة  ــه يقــود السَّ ــة، والــذي بحكمتــه ومهارت ــفينة التربوي ــان للسَّ بَّ ــز هــو القائــد والرُّ ــر المتمي فالمدي
ة لالرتقــاء  ــــًقا األهــداف المرجــوَّ ًيــا األمــواج العاليــة حتــى يصــل بســفينته إلــى َبـــرِّ األمــان، ُمَحــقِّ ُمتحدِّ

م والنجــاح. ــز والتقـــدُّ ســته نحــو التميُّ بمؤسَّ

م العلمــي، فقــد  ــدُّ م وتســاُرع نتيجــة االنفجــار المعرفــي والتقـ ونتيجــة مــا يواجهــه العالــم مــن تقـــدُّ
ر  ــا اللحــاق بهــذا الكــم مــن التطــوُّ ِإمَّ التربــوي أمــام تحديــات كبيــرة؛  م  التقـــدُّ أصبــح ملحوًظــا أنَّ 
ر وصانــع  الُمتســاِرع أو البقــاء فــي المــكان نفســه، فالمديــر المتميــز هــو القائــد والُمشــِرف والُمَطـــوِّ
ــُس حاجــات المؤسســة التربويــة لالرتقــاء بهــا بما  ـــــز للعمــل المدرســي، وهــو الــذي يتلمَّ القــرار والُمَحـفِّ

م العصــر. يتناســب وُمقـــتَضيات تقـــدُّ
 

ــي القــدوة، وذلــك عندمــا  اًل؛ كون ــي أوَّ ــز مــن خالل ــُت علــى نشــر ثقافــة التميُّ ــا، فقــد عمل ومــن هن
ــيز  ى إلــى تحـفـ ـقـــُت الفــوز بالجائــزة بحمــد اللــه، والــذي أدَّ اشــتركت فــي جائــزة المديــر المتميــز وحقَّ
ــْقـــَنُه  ــز مــن خــالل أدائهــنَّ ومــا حقَّ ـــمات اللواتــي وجــْدَن فــي أنفســهنَّ التميُّ مجموعــة مــن الُمَعـلِّ
ــُت إليهــنَّ خبرتــي  م للجائــزة، ونقْل ــدُّ ــنَّ علــى التـقـ ـعُتـُهـ مــن أنشــطة ومبــادرات فــي المدرســة، فشجَّ
وتجربتــي مــن خــالل اجتماعــات قصيــرة، ومــن خــالل متابعتــي لكتابتهــنَّ المعاييــر؛ بإضافــة بعــض 
مين للجائــزة مــن مــدارس  المالحظــات واألفــكار حولهــا، وســعيُت إلــى فتــح بــاب المدرســة للُمتقـــدِّ
ـــقي الجائــزة  اللــواء، فأعــددُت مجموعــة مــن الورشــات تــمَّ فيهــا اســتضافة مجموعــة مــن ُمَنـسِّ
ز وخبراتهم للمشــاركين؛ بهدف االرتقاء بأدائهم الِمْهـــِنيِّ وبالمؤسســة  والفائزين بها؛ لنقل أثر التميُّ
ـــمات مــن المدرســة فــي الجائــزة ونجــح منهــنَّ )4( فــي االمتحــان  التربويــة، وقــد شــاركت خمــس ُمَعــلِّ

االلكترونــي.
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ــا يــزرع باســتمرار فــي  ــا عالقتــي بمعلماتــي فتســودها الثقــة والتفاهــم واالحتــرام، وتشــيُع فيهــا الديمقراطيــة؛ إذ أســتمع لهــنَّ وآخــذ بآرائهــنَّ بمــا يتناســب وأهــداف المؤسســة التربويــة، ممَّ أمَّ
ـــَزة لإلبــداع فــي أدائهــنَّ للنهــوض بالمدرســة، وانعكــس علــى أداء الطالبــات بشــكل واضــح،  نفوســهنَّ الراحــة والثـــقة ويعــزز الــروح المعنويــة والعمــل بدافعيــة، وهــو مــا أدى إلــى توفيــر بيئــة ُمَحـفِّ
ــداع. وقــد شــاركت معلمــات  ر واإلب ــر فــرص التطــوُّ ــه فــي مســاعدة المعلميــن وتوجيههــم؛ لتوفي ــز وإمكانات ــر المتمي ــُف علــى مهــارة المدي ـ زهــا وتحقيــق أهدافهــا يتوقَّ فنجــاح المدرســة وتميُّ
ــر التربــوي، فــكان لذلــك دور كبيــر فــي االرتقــاء بمســتوى المدرســة وتطويرهــا، وكان للمدرســة فرصــة فــي مناقشــة هــذه الخطــة التطويريــة أمــام الوفــد  مدرســتي فــي إعــداد خطــة التطوي

ــُه المدرســة مــن إنجــازات، ومــن البيئــة التعليميــة األنموذجيــة فيهــا. ـقـْتـ ــا حقَّ الكنــدي، الــذي أبــدى إعجاًبــا ممَّ

؛ مــن خــالل مشــاركتهنَّ فــي المســابقات  ــة الطالبــات للعمــل علــى تنميــة قدراتهــنَّ وإبداعاتهــنَّ ــز بيــن المعلمــات كان لــه األثــر اإليجابــي فــي تحريــك همَّ إنَّ مــا وجدتــه عنــد نشــر فكــرة التميُّ
ـــز لبيئــة المدرســة. ى إلــى جــذب المجتمــع المحلــي نحــو المدرســة وتواصلــه ودعمــه المســتمر لهــا؛ لتوفيــر كل مــا هــو ُمـميَّ ــا أدَّ والمبــادرات المتنوعــة واألعمــال التطوعيــة، ممَّ
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مي أحمد إسماعيل المبيضين
المدرسة التي فزُت عنها: نور الحسين الثانوية المختلطة 

المديرية التي فزُت عنها: القصر
الفئة: الثانية

المركز: الثالث 

عرفنا عن نفسك بكلمات:

مــي أحمــد إســماعين المبيضيــن، بكالوريــوس اقتصــاد وإحصــاء مــن الجامعــة األردنيــة 
عــام 1985، ودبلــوم عــاٍل ICT مــن جامعــة اليرمــوك عــام 2007، مديــرة مدرســة نــور 

ــا فــي اإلدارة المدرســية. الحســين الثانويــة للبنــات/ الكــرك، خبــرة 24 عاًم

لماذا تقدمت للجائزة؟

ُعـــد كافــة؛ من الطالبات  يشــهد الجميــع والحمــد اللــه بالتميــز فــي مدرســتي وعلى الصُّ
ــزة ويكافئنــي بعــد  والمعلمــات والمجتمــع المحلــي. وقــد جــاء مــن يقــرر بأننــي متمي
هــذه الخدمــة الطويلــة؛ إذ تمثــل ذلــك بتكريمــي مــن قبــل جاللــة الملكــة رانيــا العبــد 
اللــه - حفظهــا اللــه ورعاهــا-،  فاغتنمــت الفرصــة وتقدمــت للجائــزة؛ ألفــرح بنجاحاتــي 
التــي حققتهــا مــع زميالتــي فــي الميــدان التربــوي، وأتوجهــا بجائــزة الملكــة رانيــا للمديــر 

المتميــز.

ما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة؟

اكتســبت خبــرات عديــدة منهــا: ال تســتهن بــأي موقــف يمــرُّ بــك، فمواقــف اإلنجــاز شــواهد علــى 
تميــزك، وِثــْق بــكل مــا لديــك واحفظــه، فســيأتي يــوم  - ال محالــة- وتبــرز هــذه الوثائــق لتدعمــك، وأنَّ 
لهم وتقديــم كل مــا لديــك مــن  ــز، فاحــرص علــى احترامهــم وتقـــبُّ كل َمــْن حولــك داعــم لــك فــي التميُّ
المعرفــة والخبــرة لهــم،  وتابــع جميــع أعمالــك وتصرفاتــك وتصرفــات الغيــر أواًل بــأول؛ لتتمكــن مــن 
تقييــم جميــع مراحــل العمــل فــي وقتهــا وتتخلــص مــن القصــور والتحديــات، واســتثمر جميــع المدخالت 

مــن حولــك، فــال بــد مــن أن تجــد فيهــا نقاًطــا مضيئــة تدعــم تميــزك.

ما الرسالة التي توجهها للمعلمين لتحفيزهم لخوض هذه التجربة؟

ــًزا، أظهــر مــا  ــدأ بترتيــب أوراقــك مــن اليــوم، ومــن المؤكــد أن لديــك تمي ــزة، اب م للجائ ــْف وتقــدَّ ال َتَخـ
لديــك مــن جوانــب اإلبــداع التــي تعتقــد بأنهــا بســيطة، فهــي مــع الجائــزة ســتنمو وتبــدو جميلــة، ال 
ــر، فستكتشــف أن إخفاقــك كان لســبب تعلمــه جيــًدا إال  ْر المحاولــة وال َضْي ــرِّ تنزعــج مــن اإلخفــاق، َكـ
أنــه بعيــد عــن نظــرك. إنَّ فرحــة التميــز وإظهــار جوانــب اإلبــداع لديــك تشــعرك بقيمتــك وبالســعادة 

والتقــدم لألمــام.

من هو الشخص الذي تعده مثلك األعلى في الحياة؟

مثلــي األعلــى فــي الحيــاة ســيدي محمــد رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم، ومــن بعــده هنــاك 
أشــخاص كثيــرون يدعموننــا بخبراتهــم و إلهامهــم.

رســالة توجههــا إلــى معلــم تــرك فيــك بصمــة ســاعدتك للوصــول إلــى مــا أنــت عليــه 
اليــوم؟

أشــكرك زميلتــي إلهــام شــديد )معلمــة متميــزة حاصلــة علــى المركــز األول فــي الجائــزة(، قربــِت لــي 
المســافة التــي ســأقطعها لهــدف التميــز؛ مــن خــالل دعمــك لــي وحثــي علــى المشــاركة رغــم تــرددي؛ 
بمســاعدتك لــي فــي ترتيــب أوراقــي وإظهارهــا بشــكل جــاذب ومميــز، فعملــت معــي بصــدق وأمانــة 
وبحرفيــة وبــروح الفريــق مــع إيمانــك بأننــي ســأحصل علــى الجائــزة، كل الشــكر والتقديــر لــك زميلتــي 

الفاضلــة، وجــزاك اللــه كل خيــر.

التخصص: اقتصاد واحصاء
المؤهالت العلمية: الدبلوم العالي

عدد سنوات الخبرة: 29
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ْفـنا عن نفسك بكلمات  َعـرِّ

يســرى الخريشــة – مديــرة مدرســة ثانويــة، خريجــة الجامعــة األردنيــة – كليــة األداب 
– قســم اللغــة العربيــة، دبلــوم عــاٍل فــي المناهــج وأســاليب التدريــس. رئيــس ملتقــى 
ومؤلفــة  الزرقــاء،  معلمــي  نــادي  رئيــس  ونائــب  الزرقــاء،  فــي  النســائية  القيــادات 

وناشــطة تربويــة واجتماعيــة.

لماذا تقدمت للجائزة 

ـُز المبدعين والمتميزين. ز واإلبداع وُتَحفِّ ُر التميُّ ألني وجدت فيها بيئة تربوية ُتَجذِّ

ما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة؟ 

أضافــت لــي المزيــد مــن التطــور واإلبــداع والتخطيــط والتدريــب، والمزيــد مــن ثقافــة 

ــز، وربــط المدرســة بالمجتمــع المحلــي، وإطــالق المدرســة الفاعلــة، وربــط اإلدارة بالمعرفــة،  التميُّ
وتعزيز المهارات والعلوم والمعارف، وإدراك الحقائق بكفاءة.   

ما الرسالة التي توجهها للمعلمين لتحفيزهم لخوض هذه التجربة؟

تحفيــز المعلميــن أصحــاب الرســاالت للعمــل بجــد وإخــالص؛ ليرســموا مالمــح المســتقبل ويمهــدوا 
الطريــق لألجيــال القادمــة، والتخطيــط لقصــص نجاحهــم مــع المتميزيــن والمبدعيــن، وترديــد لحــن 

ــز أينمــا كانــوا.  التميُّ

ُه مثلك األعلى في الحياة؟  من هو الشخص الذي َتـُعـدُّ

ــز وصاحبــة مبــادرة »مدرســتي« الُملِهـــَمة والُمبِدَعــة وصاحبــة األفــكار  مثلــي األعلــى َمــْن أبــرزت التميُّ
ــرة جاللة الملكة رانيا العبد الله.   ــيِّ النَّ

رســالة توجههــا إلــى معلــم تــرك فيــك بصمــة ســاعدتك للوصــول إلــى مــا أنــت عليــه 
اليــوم؟ 

ـــبِت علــى المصاعــب،  رِت العلــم وتغلَّ لــِك منــي كل الشــكر والثنــاء يــا َمــْن زرعــِت بــذور المعرفــة وقــدَّ
ــز واإلبــداع،  إن حجــم عطائــِك الالمحــدود يطــاول أشــعة الشــمس الالمعــة ويزهــو فــي ســماء التميُّ

فإليــِك أجمــل الكلمــات. 

يسرى خازر فالح الخريشة 
المدرسة التي فزُت عنها: سكينة بنت الحسين الثانوية للبنات

المديرية التي فزُت عنها: الزرقاء األولى 
الفئة: الثانية 

 المركز: الثالث  

التخصص: اللغة العربية
المؤهالت العلمية: الدبلوم العالي
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ز: رسالتي بعد التميُّ

ــز، وإلفــادة غيرهــم  ق والتميُّ المتميــزون هــم الثــروة الُمِضيئــة لــكل زمــان ومــكان، فهــم األنمــوذج وأصحــاب الخبــرة والتجــارب التــي يفيــدون بهــا زمالءهــم؛ لشــحذ طاقاتهــم وإبداعاتهــم نحــو التفــوُّ
تابــة. بإنجازاتهــم، وهــم يحترمــون أوقاتهــم ويســتثمرونها لتحقيــق أهدافهــم، يحبــون المبــادرة واالبتــكار والتجديــد وال يحبــون الرَّ

دور المدير المتميز في تحفيز المعلمين للعطاء والعمل

ــا أن نشــجع اآلخريــن، فهــذا يعــزز التمييــز واإلبــداع لديهــم، وإنَّ تحريــر ذهنــك مــن األفــكار والمشــاعر الســلبية  إنَّ الحلــم هــو خــط مباشــر لتحقيــق الرغبــات واآلمــال والطموحــات، وشــيٌء جميــٌل ِمنَّ
ة مــن  ــَك تحقــق بذلــك نجاحــك، وأجمــل مــا يعــزز مدرســتي ويجعلهــا محــطَّ أنظــار الجميــع هــو العمــل بــروح الفريــق لتحقيــق األهــداف المدرســية المســتمدَّ يجعلــك شــخًصا فخــوًرا بنفســك؛ ألنَّ
ا مــن الحيويــة فــي مراعــاة نظريــات التعلــم واســتراتيجياته، والبحــث عــن الجديــد والُمـبتَكـــر فــي أنمــاط التعلــم، وتعزيــز الحيــاة االجتماعيــة داخــل  أهــداف وزارة التربيــة والتعليــم؛ فنخلــق مًعــا جـــوًّ
ــم بالمعرفــة لــدى طالباتنــا؛ مــن خــالل  المدرســة بمــا ال يؤثــر فــي العمليــة التعليميــة؛ كاالحتفــاالت الهادفــة وتقديــم كتــب الشــكر والــدروع التكريميــة وعمــل اإلفطــارات الجماعيــة. ونربــط التعلُّ
شــرح الخطــط الوطنيــة، والمشــاركة فــي برنامــج »إنجــاز«، وفــي مســابقة »تحــدي القــراءة العربــي«، وفــي مشــروع »بيئتــي األجمــل«، وفــي األعمــال التطوعيــة؛ ألنَّ الطالــب هــو محــور العمليــة 

ُه للحيــاة. التعليميــة، وعلينــا أن ُنِعـــدَّ

نــا نبــذل المزيــد مــن أجلهــا للَحـــدِّ مــن الضغــوط الحياتيــة والنفســية واالجتماعيــة لديهــا؛ مــن خــالل األنشــطة الداعمــة للثقــة  ــُم فــي عمليــة إنتاجهــا، لذلــك فإنَّ وإنَّ الصحــة النفســية للمعلمــة تتحكَّ
د مــكان للعلــم، فهــي البيــت الثانــي لتربيــة طالباتنــا، ولذلــك تحقــق  ــي، وألنَّ المدرســة ليســت ُمجـــرَّ بالنفــس، والتكريــم والتعزيــز بوســائل عديــدة؛ ألنَّ المعلــم هــو رســول اإلنســانية والقائــد والُمَربِّ

الراحــة النفســية لمعلماتنــا أثــًرا طيًبــا لــدى طالباتنــا.

ة؛ بحــل المشــكالت والوصــول  إنَّ القائــد الناجــح هــو الــذي يســيطر علــى العقــول قبــل األبــدان، ويوفــر وســائل الراحــة المدروســة لتحقيــق البيئــة التفاعليــة الُمـثِمـــَرة وتحقيــق األهــداف المرجــوَّ
ــز. إلــى النجــاح والتميُّ


