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المتميزون الحاصلون على جائزة الملكة رانيا العبدالّله للمعلم المتميز
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خديجة سليمان عطية الزغاميم
المديرية التي فزت عنها: قصبة الطفيلة

المدرسة التي فزت عنها: زين الشرف الثانوية المختلطة

مركز الفوز: األول

المؤهالت العلمية: دكتوراه إرشاد نفسي وتربوي

التخصص: معلم صف

عدد نصاب الحصص: 21 + عدد سنوات الخبرة: 17

رسالتي بعد حصولي على لقب التميز:
ال بد للمثابرة إال أن تثمر نجاًحا، وما التميز إال نقطة بدء لالنطالق نحو التوسع بدوائر اإلنجاز، فالنجاح ُيـَولِّـُد النجاح.

 هل لديك هواية مميزة تود مشاركتنا بها؟

القراءة، وأسعى لتنمية هذه المهارة والهواية بمجتمعي ومدرستي من خالل مبادراتي الخاصة بالقراءة.

 هل هناك أي نشاطات مجتمعية شاركت أو تشارك بها؟

نعــم، عضــًوا متطوًعــا بمركــز أمــل لإلرشــاد األســري، وعضــًوا متطوًعــا بنــادي الطفــل، وجمعيــة التمكيــن والمســاندة 
واإلرشــاد، وجمعيــة ســيدات الطفيلــة، ومؤسســة نشــمي للعمــل التطوعــي، وجمعيــة البدائــل التنمويــة.
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 اذكر اسم أكثر عمل أدبي ) رواية، كتاب، شعر....( أثر بك كتربوي ولماذا؟
ــذب  ــف أج ــة، وكي ــون الطبيعي ــن الك ــا لقواني ــك وفًق ــش حيات ــة عي ــول كيفي ــة ح ــادئ واضح ــى مب ــوي عل ــه يحت ــر؛ ألن ــاب الس كت

ــم. ــط المنظ ــي بالتخطي ــق أهداف ــم.  وأحق ــاء أموره ــي وأولي ــيرة طلبت ــة ومس ــيرتي العملي ــز لمس ــات والتمي النجاح

 عرفنا عن نفسك كتربوي بكلمات؟

أحببــت مهنــة التعليــم فرافقنــي االمتيــاز فــي جميــع مراحــل دراســتي األكاديميــة ، صدقــت بعطائــي فصدقنــي اهلل بعطايــاه، 
أحببــت األطفــال فأحبنــي الجميــع، عشــقت مدرســتي لــذاك الحــد الــذي تركــت معــه علــى كل جدرانهــا مــا يبتســم لــي وأبتســم 

ــُد إال النجــاح.. وأحمــد اهلل حمــدًا يوافــي نعمــه. لــه،  فالنجــاح ال ُيَولِّ

 ما هو المميز في عملك؟

مــا ميــز أدائــي قصــص نجــاح تســاوي أعــداد الذيــن درســتهم، ومــن شــاركني مــن طلبتــي بمبادراتــي ونشــاطاتي وأوليــاء أمورهــم 
الذيــن دعمــوا تعلمهــم، ومــا قدمتــه مــع مؤسســات المجتمــع مــن رســم لوحــة وطــن الغــد منــذ انخراطــي بســلك التعليــم 

حتــى هــذا اليــوم،  تنميتــي لذاتــي ومهنتــي، شــعوري بالمســؤولية وحجــم األمانــة الملقــاة علــى عاتقــي.

 ماذا تعني لك مهنتك كمعلم؟

مهنــة التعليــم تعنــي لــي نقــش جميــل أرســمه بلــون جميــل علــى لوحــة جميلــة وأعرضــه بمــكان جميــل، ذاك النقــش ُيعّمــر أكثــر 
مــن عمــري، فصفــة القــدوة تــوّرث جيــًلا بعــد جيــل، ويكفينــي فخــرًا أن مهنتــي هــي مهنــة األنبيــاء.

 ما هو دورك األمثل في خدمة الميدان التربوي ؟

ألقــي علــّي اآلن مســؤوليات للتوســع واالنتشــار اتجــاه زمالئــي فــي كل مــكان، وسأشــارك بفعاليــة ، لصناعــة التميــز ونشــر ثقافتــه، 
فالتميــز بنظــري طالًبــا مبدًعــا ومعلًمــا يعــي مــا يقــدم ومنظومــة تربويــة موجهــة الرؤيــة واألهــداف.
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 كيف تصف عالقتك مع طالبك وزمالئك في الميدان؟

عالقــة األمومــة واألخــوة والصداقــة والزمالــة، وكل مــن هــذه العالقــات تتطلــب منــي أن أحققهــا قــواًل وفعــاًل، وعلــي مســؤوليات 
وواجبــات للحفــاظ علــى هــذه العالقــات. )عالقــة إنســانية اجتماعية ومســؤولية(

 لماذا تقدمت للجائزة ؟
رشــحني للجائــزة مديــر تربيتــي ومديرتــي وزميالتــي وطلبتــي، عندمــا اطلعــت علــى مراحــل الجائــزة وماتقدمــه مــن تغذيــة راجعــة 

أحببــت أن أعــرف أيــن أنــا مــن ســلم التميز،ومــا هــي نقــاط قوتــي ألطورهــا، ومــا الــذي أحتــاج للتحســين.

 ما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة ؟

ــا بممارســاتي، كمــا جعلتنــي متمكنــة مــن الممارســات  ازدادت ثقتــي بأدائي.وجمعــت شــتاتي وزادتنــي تنظيمــا وتوثيقــا وامعان
الفضلــى التــي امتــد أثرهــا إلــى طلبتــي، وجعلتنــي أتخــذ مــن معاييرهــا ومؤشــراتها دســتورا تربويــا.

 ما هي الرسالة التي توجهها لزمالئك التربويين لتحفيزهم لخوض هذة التجربة والسعي للتميز؟

أقــول لهــم إن التميــز مســيرة، فــإن لــم تبــدأ بهــا تخلفــت خلفهــا، فاجعــل مــن مســيرة التميــز مــرآة وتزيــن لهــا، فمنها ستكتشــف 
أيــن أنــت، ومــن أنــت، وإلــى أيــن أنــت ذاهــب، فمــن ال يهــوى صعــود الجبــال يعــش أبــد الدهــر بيــن الُحَفــر.

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

ــا بأننــي قــادرة وأســتطيع وكل  شــكًرا ألنــك علمتنــي كيــف أصــوب أخطائــي بنفســي، وعلمتنــي كيــف أحــدث نفســي حديًثــا إيجابّيً
شــيء ممكــن أن يكــون بالعلــم واالجتهــاد والمثابــرة، وأال أكتفــي بالفــرص المتاحــة وإنمــا أخلــق الفــرص.

مبادرة الطفيلة تقرأ.. ألردن يقرأ
هــي مشــروع تربــوي مســتمر يتبنــى فكــرة القــراءة التــي هــي روح المجتمــع وشــمعة العقــول التــي يجــب أن نســعى لجعلهــا ال 
تنطفــئ أبــًدا؛ لتمثــل ترًفــا وتباهًيــا وتكــون شــموًعا تشــعل فــي الجميــع نــور القــراءة، ولتكــون القــراءة شــغًفا للكبــار قبــل الصغــار، 

لتنشــئة األطفــال علــى حــب القــراءة واللغــة، وتفعيــل وجــود اللغــة العربيــة فــي كل مناحــي الحيــاة.

الفئة المستهدفة: 
طلبة المدارس، أولياء األمور، المجتمع المحلي.
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أهداف المبادرة:
ــة  ــج التوعي ــم برام ــة، وتقدي ــة اإلبداعي ــة، والكتاب ــة الوظيفي ــة، والكتاب ــة التعبيري ــارات الكتاب ــة مه ــة، و تنمي ــارات القرائي ــة المه تنمي

ــة..الخ. ــل، والمدرس ــزل، والعم ــي المن ــراءة ف ــة الق ــق ثقاف ــجيعها، وخل ــراءة وتش ــة الق بأهمي

األنشطة:
ــادي  ــى، ن ــتار الدم ــي، س ــو الحكوات ــة عم ــن ورق، زاوي ــق م ــراءة، صدي ــاعي الق ــراءة، س ــة الق ــرة، حديق ــالم صغي ــس، أق ــة الخمي قص
الطفــل )جمعيــة ســيدات الطفيلــة(، إذاعــة القــراءة، معــرض الكتــاب )مكتبــة اقــرأ(، أمانــي القــراء، ســاعة قــراءة وحســاب، نــادي 

ــة التقنيــة(، تلفــاز القــراءة. القــراءة، برنامــج تشــجيع القــراءة، قصــص الصغــار )إذاعــة جامعــة الطفيل

اإلجراءات التي قمت بها لنقل أثر العمل إلى الميدان التربوي:
ــم  ــر المعل ــاح بمؤتم ــة نج ــا كقص ــارات، عرضه ــهار والزي ــل اإلش ــالل حف ــن خ ــدارس م ــى الم ــا عل ــادرة وتعميمه ــالق المب إط  •

)نقابــة المعلميــن(.
نشــرها عبــر موقــع المبــادرة ومدونتــي الخاصــة وموقعــي علــى اليوتيــوب، الحديــث عنهــا عبــر المحطــات اإلذاعيــة والتلفــاز   •

والصحــف.
استثمارها لتفعيل حصص النشاط، ومسابقة تحدي القراءة.  •

التحديات والصعوبات:
ــج  ــل الممنه ــالل العم ــن خ ــا م ــب عليه ــم التغل ــا ت ــن جميعه ــة، ولك ــور والطلب ــاء األم ــدارس وأولي ــإدارة الم ــق ب ــا يتعل ــت بم تمثل

ــل. ــب المراح ــا حس ــم تنفيذه ــي ت ــطة الت ــالل األنش ــن خ ــر وم والمؤط

النتيجة:
أصبحــت القــراءة نهــج وأســلوب حيــاة، تعلمنــا كيــف ومــاذا ومتــى نقــرأ، وقمــت بتأليــف كتــاب »أنــا قــارئ« الــذي اتمنــى أن يقــدم 

اضافــة الــى الميــدان التربــوي.
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سمية عطا اهلل فارس الصرايرة
المديرية التي فزت عنها : الكرك

المدرسة التي فزت عنها: العدنانية األساسية المختلطة

مركز الفوز: الثاني

المؤهالت العلمية: ماجستير إرشاد نفسي وتربوي

التخصص: معلم صف

عدد نصاب الحصص: 18 +  عدد سنوات الخبرة: 14 

 هل لدیك هوایة ممیزة تود مشاركتنا بها؟

تصميم الوسائل التعليمية

  هل هناك أي نشاطات مجتمعیة شاركت أو تشارك بها ؟

أنشطة التعلم باللعب، وورشات تدريبية في مجال التنمية البشرية
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  اذكر اسم أكثر عمل أدبي ) رواية، كتاب، شعر....( أثر بك كتربوي ولماذا؟
كتــاب »بالحــب نربــي أبناءنــا«. أنصــح الجميــع بقــراءة الكتــاب ألنــه يتــرك أثــًرا طيًبــا فــي النفــس ويفيدنــا فــي مراجعــة أنفســنا فــي 

تعاملنــا مــع أطفالنــا.

  عرفنا عن نفسك كتربوي بكلمات؟ 

أحــب مهنــة التعليــم إلــى درجــة االســتمتاع بهــا، وأجمــل األوقــات أقضيهــا بصحبــة طلبتــي، لــدي إيمــان بــأن الجميــع قــادر علــى 
التعلــم، فأمنحهــم فرصــة التعلــم بطــرق وأســاليب مختلفــة، التعليــم مهنــة ورســالة ســامية تحتــاج إلــى الصبــر.

  ما هو المميز في عملك ؟ 

أعمــل بحــب ومحبــة وأحــب عملــي، أخطــط بدقــة وأعــرف مــاذا أريــد وكيــف ومتــى ولمــاذا أطــور مــن األســاليب، وأحــب التجديــد، 
أثــق بالعمــل الجماعــي مــن أجــل اإلنجــاز.

  ما هو دورك األمثل في خدمة الميدان التربوي ؟

ال أبخل بأي معلومة عن أي شخص يحتاجها في هذا المجال، فال مجال للبخل في المعرفة ونشر العلم.

  كيف تصف عالقتك مع طالبك وزمالئك في الميدان؟

عالقتي مع طالبي عالقة محبة وود ومع زميالتي عالقة احترام متبادل؛ فهم أسرتي الثانية.

  لماذا تقدمت للجائزة ؟
بحًثــا عــن تطويــر الــذات مــن أجــل االرتقــاء بقدراتــي فــي مجال عملــي، واالرتقــاء بمســتوى اإلنجــاز مــع الطلبة، وفــي المجــال التربوي 

بشــكل عــام توســيع آفاقــي فــي المجــال االجتماعــي وكســب المزيد مــن خبــرات التواصــل االجتماعي.

  ما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة ؟ 

تطــورت مهاراتــي فــي االتصــال والتواصــل مــع اآلخريــن، واكتســبت الدقــة فــي العمــل والتخطيــط حســب األولويــات؛ أي اكتســبت 
إدارة الــذات وإدارة العمــل والوقــت.
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  ما هي الرسالة التي توجهها لزمالئك التربويين لتحفيزهم لخوض هذة التجربة والسعي للتميز؟

ــون  ــي أن تك ــًزا يعن ــون متمي ــق، أن تك ــكل دقي ــك بش ــى ذات ــرف عل ــخًصا تتع ــاًلا، ش ــخًصا فع ــون ش ــي أن تك ــًزا يعن ــون متمي أن تك
ــرر. ــر مك ــون غي ــز أن تك ــة، أن تتمي ــن بإيجابي ــي اآلخري ــر ف ــي أن تؤث ــز يعن ــالة، أن تتمي ــدف ورس ــب ه صاح

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

ــا، إنمــا كان  رســالة شــكر إلــى زميالتــي فــي مدرســة العدنانيــة األساســية مصــدر التميــز وخليــة النحــل، لــم يكــن تميــزي عمــًلا فردّيً
ــا، فأنــا تميــزت بوجــودي بينكــن، ورســالة شــكر إلــى المديــرة والمعلمــة المتميــزة حنــان الجبــوري؛ إذ تعلمــت منــك أن  جهــًدا جماعّيً

أخــرج عــن العمــل بصمــت، وأكــرم نفســك وقــدر أعمالــك، لــك الشــكر الموصــول.

رسالتي بعد الحصول على الجائزة:
ــا، إنمــا كــن صاحــب أثــر طيــب وإنســاًنا مبــادًرا قــادًرا علــى التغييــر واإلنجــاز  اإلنجــاز والنجــاح ليــس لــه حــدود، ال تكــن شــخًصا عادّيً

ــدي. والتح

تفعيل وتطبيق ...

اسم النشاط: مبادرة رنين للقصة المسموعة.

الهدف: تنمية مهارة االستماع، وتنمية مهارة االتصال والتواصل، والتعلم من خالل اللعب.

الفئة المستهدفة: المرحلة األساسية ورياض األطفال.
التحديات التي واجهتني خالل تطبيق المبادرة: ال يوجد وقت مخصص للتطبيق، وصغر حجم الغرف الصفية.

إجراءات لتجاوز التحديات:
تطبيق المبادرة خالل حصص الفراغ وحصص النشاط.  •

استغالل وجود مكتبة في المدرسة كمكان بديل للغرف الصفية.  •
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إجراءات تنفيذ النشاط:
الحصول على تدريب 12 ساعة على البرنامج.  •

الحصول على مكتبة صوتية من الجهة المعنية )رنين(.  •
تفعيل جلسات االستماع للعام 2018/2017 ما يقارب 15 جلسة للطلبة من رياض األطفال إلى الصف الثالث األساسي.  •

النتائج وانتقال أثر النشاط:
ســاهمت المبــادرة فــي غــرس الثقــة بالنفــس لــدى الطلبــة مــن خــالل أنشــطتها المتعــددة التــي تســتهدف مهــارات   •
التواصــل، وظهــر ذلــك خــالل الجلســات أمــام الضيــوف فــي أكثــر مــن جلســة، وزرع الكثيــر مــن القيــم اإليجابيــة لــدى الطلبــة 

ــة. ــرة إيجابي ــا كثي ــوي قيًم ــص تح ــع القص ألن جمي
تنمية الثروة اللغوية عند الطلبة والقدرة على تأليف عدد من القصص.  •

ــة  ــارب ملهم ــل تج ــاب ودلي ــن كت ــون ضم ــم لتك ــق التقيي ــا فري ــي اختاره ــة الت ــارب الملهم ــن التج ــن ضم ــي م ــت تجربت كان  •
ــن(. )رني

مشاركتي في األسبوع الوطني للقصة المسموعة لعام 2018/2017.  •
حصولي على درع التميز في تفعيل القصة المسموعة على مستوى المملكة.  •
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أمل سالمة محمود الصوفي 
المديرية التي فزت عنها: لواء القويسمة

المدرسة التي فزت عنها: الحسنية األساسية المختلطة الثانية

مركز الفوز: الثالث

المؤهالت العلمية: دبلوم عاِل

التخصص: معلم صف

عدد نصاب الحصص: 21 + عدد سنوات الخبرة: 11

قصة نجاحي ...
عنــد التحاقــي بمهنتــي كمعلمــة كان الهاجــس لــدي هــو وضع بصمــة مميزة فــي الميــدان التربوي واستكشــاف 
مواهــب الطلبــة وتنميتهــا، فجــاءت جمعيــة الجائــزة كمحفــز لتحقيــق هــذا الهــدف، لذلــك كانــت رؤيتــي إعــداد 
طلبــة واثقيــن مــن قدراتهــم قادريــن علــى أن يكونــوا فاعليــن فــي مجتمعهــم، وأن يصنعــوا التغييــر اإليجابــي 
وفــق منظومــة متكاملــة مــن العلــم واألخــالق، أمــا رســالتي فهــي أن أوفــر لطلبتــي الجــو الحاضــن لقدراتهــم 
بتهيئــة البيئــة المحفــزة علــى اإلبــداع وتشــجيعهم علــى المشــاركة فــي المبــادرات المتنوعــة والمســابقات علــى 

مســتوى المدرســة والمديريــة والــوزارة الســتثمار طاقاتهــم وإمكاناتهــم بأقصــى مــا يمكــن.
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ــجعتها  ــة وش ــة والكاتب ــة المؤلف ــاف الطالب ــم اكتش ــتراتيجيات التعلي ــخيصية واس ــارات التش ــق االختب ــة تطبي ــتطعت نتيج واس
علــى كتابــة القصــص المصــورة وقمــت بعمــل معــرض لعــرض قصصهــم الجميلــة بحضــور مشــرفين وأوليــاء أمــور، واكتشــفت 
المبدعــة فــي حــل مســائل الرياضيــات وصاحبــة الخــط الجميــل فأشــركتهم فــي مســابقة المتميــز الصغيــر، ومنحنــا مديــر التربيــة 
ــة المتميــزة فأشــركتها  ــر لفــوز طالبتــي فــي مهــارة التحليــل والتركيــب علــى مســتوى المديريــة، وشــجعت القارئ شــهادة تقدي
فــي مســابقة تحــدي القــراءة وفــازت فــي التصفيــات علــى مســتوى المدرســة، وحافظــة القــرآن أشــركتها فــي مســابقة حفــظ 
القــرآن الكريــم فحصــدت مركــًزا علــى مســتوى المديريــة، والحظــت مــن دفاتــر الطالبــات اإلبــداع فــي الرســم فتشــاركنا في عمل 
لوحــة الشــرف للصــف، وباســتخدام اســتراتيجية لعــب األدوار تعرفــت علــى الطلبــة المتميزيــن فــي اإللقــاء والتعبيــر وكلفتهــم 

بالمشــاركة فــي اإلذاعــة المدرســية واالحتفــاالت المدرســية.

أطمــح لتطويــر قــدرات طلبتــي علــى التفكيــر والتأمــل لبنــاء شــخصية الطالــب الباحــث والمفكــر، وأربــط التعلــم بالحيــاة بتنفيــذ 
المشــاريع داخــل الصــف وخارجــه، وأســتغل مرافــق المدرســة كالمختبــر والمكتبــة والحديقــة، وأتعــاون مــع المجتمــع المدرســي؛ 

حيــث أشــارك فــي األنشــطة المدرســية المختلفــة.

فــي بدايــة كل عــام دراســي أحــرص علــى االطــالع علــى ملفــات الطلبــة وقــراءة المعلومــات حــول أوليــاء أمورهــم، ومــن خــالل 
ــل  ــى وعم ــرح الدم ــاء مس ــي بن ــهم ف ــار أس ــم؛ فالنج ــم أبنائه ــي تعلي ــراكهم ف ــدت إلش ــور عم ــاء األم ــن أولي ــى مه ــي عل اطالع
رفــوف لعــرض القصــص، وصاحــب محــل األقمشــة تبــرع لنــا بســتائر للغرفــة الصفيــة، والعامــل تبــرع لنــا بدهــان أدراج الصــف، وولــي 
األمــر الخطــاط زيــن جــدران الصــف بالعبــارات والرســومات الجميلــة، كل ذلــك أســهم فــي زيــادة شــعور الطالــب باالنتماء لمدرســته.

ــارات تشــجع المحافظــة علــى  ــة عليهــا بعب ــر كراتيــن المقصــف؛ بتغليفهــا والكتاب كمــا تشــاركت مــع طلبتــي فــي إعــادة تدوي
النظافــة وأخــرى لحفــظ بقايــا الخبــز، كمــا صممــت برنامجــً متكامــاًل عــن الحــواس الخمــس وأشــركت فيــه زميالتــي الســتخدامه 

فــي شــرح الــدرس. 

أحــرص علــى أن أكــون قــدوة أمــام طلبتــي فــي حــب الوطــن واالنتمــاء إليــه، ويتجلــى ذلــك حيــن أردد النشــيد الوطنــي معهــم 
وأتعــاون مــع أوليــاء األمــور فــي صياغــة فقــرات وطنيــة وعرضهــا علــى اإلذاعــة المدرســية، وفــي مبــادرة الصــف المنــاوب تشــاركت 
مــع أوليــاء األمــور فــي زراعــة األحــواض األماميــة للمدرســة، والتبــرع بمــواد تنظيــف متنوعــة تحــت شــعار »أحــب مدرســتي«، وفــي 

تنظيــم فقــرات وطنيــة والمشــاركة بهــا علــى مســتوى المديريــة والــوزارة.

ــا علــى  وأهدافــي هــي االســتزادة مــن المعرفــة ومتابعــة كل جديــد ومفيــد، وأن أطــور إمكاناتــي المعرفيــة بمــا ينعكــس إيجابّيً
طالبــي...
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نصيحتــي لــكل معلــم هــي العمــل ضمــن الفريــق... فالســبب األهــم لنجاحــي كمعلمــة هــو كونــي جــزء مــن الفريــق المتميــز 
فــي مدرســتي مــن مديــرة ومعلمــات وأوليــاء أمــور الطلبــة..

وأخيــًرا وليــس آخــًرا شــكًرا جزيــًلا لجمعيــة الجائــزة علــى تســليط الضــوء علــى معلمنــا، وإتاحــة الفرصــة لــه للكشــف عــن إبداعــه 
وتميــزه؛ فالمعلــم المتميــز يصنــع الطالــب المتميــز....
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شذى شحدة عبد الحميد البو
المديرية التي فزت عنها: لواء القويسمة

المدرسة التي فزت عنها: إسكان الداخلية األساسية المختلطة

مركز الفوز: الثالث 

المؤهالت العلمية: بكالوريوس

التخصص: معلم صف 

عدد نصاب الحصص: 21 + عدد سنوات الخبرة: 9 

  هل لديك هواية مميزة تود مشاركتنا بها؟

الكتابة، التصوير وما يرافقها من األعمال الصحفية، اإللقاء، قراءة الروايات.

  هل هناك أي نشاطات مجتمعية شاركت أو تشارك بها؟

ــن  ــة م ــة المروري ــر التوعي ــير لنش ــع إدارة الس ــل م ــل، العم ــاركة األه ــج مش ــي برنام ــات ف ــق، ورش ــع صدي مجتم
خــالل عمــل فيديــو مصــور حــول الموضــوع، التعــاون مــع مؤسســات حكوميــة وشــركات خاصــة لخدمــة البيئــة 

ــية. المدرس
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  اذكر اسم أكثر عمل أدبي ) رواية، كتاب، ديوان شعر....( أثر بك كتربوي ولماذا؟
الخيميائــي، كان بمثابــة الرســالة اإللهيــة التــي تبعتهــا أثنــاء اختيــار تخصصــي، وال زلــت أتبعها، وأرشــد اآلخريــن إلى ضرورة االســتجابة 

إلــى الرســائل الروحانية.

  عرفنا عن نفسك كتربوي بكلمات؟

ملهم، مؤثر، مبتكر، معلم بالحب، ناشر للسعادة.

  ما هو المميز في عملك ؟

الخروج عن المألوف، ونشر جو من المرح.

  ماذا تعني لك مهنتك كمعلم ؟

أن تكون شخًصا مؤثًرا تستطيع أن تغير، تلهم اآلخرين، تبني جيًلا يواجه التحديات.

  ما هو دورك األمثل في خدمة الميدان التربوي ؟

بنــاء مجتمــع تعلــم يضــم المعلميــن والمعلمــات وأوليــاء األمــور وغيرهــم مــن المهتمين بمجــال التعليــم في ما يخــص الصفوف 
المبكــرة، لتبــادل الخبــرات واآلراء حــول القضايــا والمشــاكل التــي تهــم هذه الفئــة، وإنتاج دليــل خاص بفريــق )صحفنجي(.

  كيف تصف عالقتك مع طالبك وزمالئك في الميدان؟

عالقة مبنية على التفاهم والحب والتقدير.

  لماذا تقدمت للجائزة ؟
تــم ترشــيحي مــن قبــل المديريــة والمشــرف التربــوي باإلضافــة إلــى مديــرة المدرســة، والمجتمــع، أحببــت أن أتعــرف إلــى مــكان 

وجــودي ضمــن معاييــر مقننــة، ســعًيا منــي لتطويــر ذاتــي، وتكويــن رؤيــة أكثــر وضوًحــا ودقــة حــول تفاصيــل المهنــة.
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   ما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة؟

تعرفــت علــى نقــاط القــوة وجوانــب التحســين وبــدأت العمــل عليهــا، كمــا قابلــت العديــد مــن األشــخاص المميزيــن الذيــن 
اســتتفدت مــن أفكارهــم فــي القضايــا التربويــة، الســعادة التــي شــعرت بهــا أثنــاء حفــل التكريــم، والصعــود إلــى القمــة.

   ما هي الرسالة التي توجهها لزمالئك التربويين لتحفيزهم لخوض هذة التجربة والسعي للتميز؟

لكل منا ما يميزه، فابحث عما يميزك، أبدع وابتكر، واجه التحديات، ستصل إلى القمة.

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

كنت القدوة، واليوم نحمل عنك الرسالة. 
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َصَحَفْنجي... 
العالــم اليــوم بحاجــة إلــى طلبــة قادريــن علــى فهــم ذاتهــم والســعي لتحقيقهــا أكثــر مــن مجــرد البحــث عــن وظيفــة تقتــل 

إبداعاتهــم.

ــة  ــي مدرس ــادس ف ــف الس ــن الص ــات م ــي طالب ــن ثمان ــف م ــذي يتأّل ــام 2017، وال ــي« ع ــي »َصَحَفْنج ــق اإلعالم ــع الفري ــت م س أسَّ
إســكان الداخليــة، بهــدف تعزيــز ثقــة الطلبــة بأنفســهم، وتمكينهــم مــن فنــون الكتابــة الصحفيــة والتصويــر الصحفــي، ودعــم 
إمكانياتهــم فــي القــدرة علــى إقامــة الحــوار البّنــاء؛ حيــث يهــدف مشــروع »َصَحَفْنجــي« إلــى إنتــاج جيــٍل واٍع، متحمــٍل للمســؤولية، 
قــادٍر علــى اختيــار مســتقبله بنــاًء علــى احتياجاتــه، إضافــًة إلــى رفــع كفــاءة أداء المجتمــع بشــكٍل عــام. وتضمــن المشــروع العديــد 
مــن التدريبــات المفاجئــة علــى االرتجــال، وحظــي بدعــم كبيــر مــن المدرســة، مــن خــالل التدريبــات والفعاليــات اليوميــة، كاإلذاعــات 
ــاء  ــع أولي ــة وم ــط المدرس ــي محي ــالت ف ــراء المقاب ــة، وإج ــام العالمي ــال باألي ــرة، واالحتف ــرحيات المعبِّ ــزة، والمس ــة الممي الصباحي

األمــور، وإعــداد مقاطــع الفيديــو الهادفــة، باإلضافــة إلــى كتابــة وتصويــر األخبــار المدرســية والمحليــة.

وعــن األثــر الــذي زرعــه »َصَحَفْنجــي« فــي نفــوس الطالبــات الالتــي أصبحــن فــي الصــف الســابع اآلن تقــول الطالبــات إنهــّن تعلمــَن 
معنــى الفريــق ومــا يحققــه التعــاون والعطــاء مــن النجــاح والحــوار والتفاهــم الفكــري بيــن الزمــالء، وتلفــت الطالبــات إلــى أنهــّن 
عرفــَن كيــف يكــون جــو العمــل فــي الصحافــة واإلعــالم، وكيفيــة إجــراء المقابــالت، ومارســَن التحــدث باللغــة العربيــة الفصحــى، 
ــر  ــة الخب ــار، وتعّلمــن كتاب واكتســبن مهــارات اإللقــاء والتحــدث بطالقــة كالمذيعيــن، وتابعــن أنهــّن عرفــَن ضــرورة متابعــة األخب
بــن علــى إيجــاد األخطــاء فــي أخبــار أخــرى. وتضيــف الطالبــات أن للمشــروع دوًرا كبيــًرا فــي حياتهــن اليوميــة، وأخــذ  المثالــي، وتدرَّ
مــن كيفيــة التخطيــط للمســتقبل، وأصبحــن يتعاملــَن مــع اآلخريــن بطريقــة أكثــر وعًيــا ونضًجا،  جــزًءا كبيــًرا مــن اهتمامهــن؛ إذ تعلَّ
ــْدَن أن مســتواهّن الدراســي  وعرفــَن معنــى الوفــاء واإلخــالص الــذي يجــب أن يتحلــى بــه الصحفــي المهنــي والمحتــرف. وقــد أكَّ
تحّســن بعــد المشــاركة فــي المشــروع، وتكشــفت لديهــن مالمــح االختصــاص الــذي يطمحــن إليــه فــي المســتقبل. و مــن 
خــالل هــذا الفريــق إلــى رفــع النضــج الفكــري واإلحســاس بالمســؤولية لــدى الطلبــة، وتوســيع دائــرة المعرفــة لديهــم باألحــداث 

المحيطــة، باإلضافــة إلــى تنشــيط البيئــة المدرســية بالفعاليــات الهادفــة.
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هدى محمد هويمل أبو شلة
المديرية التي فزت عنها: الرصيفة  

 المدرسة التي فزت عنها: أمامة بنت أبي العاص األساسية المختلطة   

مركز الفوز: الثالث

المؤهالت العلمية: بكالوريوس 

التخصص: معلم صف

عدد نصاب الحصص: 21 + عدد سنوات الخبرة: 11

 هل لديك هواية مميزة تود مشاركتنا بها؟

اإللقاء والمطالعة وإعداد الورشات التدريبية

 هل هناك أي نشاطات مجتمعية شاركت أو تشارك بها؟

ــر، ومبــادرة »تخصصــي  مجتمعــات تعلــم تحــوي التدريــب علــى صنــع الوســائل التعليميــة، وورشــات عــن التدوي
ــا. ــؤوليتي«، وغيره مس



17

  اذكر اسم أكثر عمل أدبي ) رواية، كتاب، ديوان شعر....( أثر بك كتربوي ولماذا؟
كيف )تكون معلًما مؤثًرا؟( للكاتب بدر الحسين؛ ألنه عمل أدبي يحوي الكثير من النصائح للمعلم في الميدان.

  عرفنا عن نفسك كتربوي بكلمات؟

معلمــة مولــدة لألفــكار، ميســرة للعمليــة التعلميــة التعليميــة ومنظمــة لهــا جاعلــة طالبــي محــور النشــاط التعلمــي أدمجهــم 
فيــه وأحفزهــم علــى التفكيــر واإلبــداع للوصــول إلــى الهــدف المطلــوب، فأســتخدم أنشــطة متنوعــة.

  ما هو المميز في عملك ؟

اإلتقان والعمل بروح الفريق واإليمان بأن التميز رسالة.

  ماذا تعني لك مهنتك كمعلم؟

اإلنسانية واالستثمار بجيل هو مستقبل بالدي، والذي أطمح إلى أن أكون له فتيًلا يشعل حماسه.

  ما هو دورك األمثل في خدمة الميدان التربوي ؟

اإلعداد اإلبداعي والفني للدروس والتوجه نحو التغيير في الميدان.

  كيف تصف عالقتك مع طالبك وزمالئك في الميدان؟

عالقة طيبة رائعة مع الزمالء وبالنسبة للطالب عالقة محبة واحترام، سأوصلهم إلى بر األمان.

  لماذا تقدمت للجائزة ؟
محطة من محطات إثبات ذاتي وتقديرها ووفاء مني لمهنتي ورسالتي.
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  ما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة ؟

التميز ليس منافسة اآلخرين بقدر ما هو تنافس مع الذات في صناعة الفرص والنضال للظفر بها.

  ما هي الرسالة التي توجهها لزمالئك التربويين لتحفيزهم لخوض هذة التجربة والسعي للتميز؟

ــر األمــان لتصبــح شــعلة ضخمــة. أيهــا المعلــم  شــعلة البطولــة موجــودة لــدى كل إنســان، تنتظــر مــن يحملهــا ليوصلهــا إلــى ب
ــر الطريــق لطلبتــك؛ فطريــق التميــز لــه مــذاق رائــع. المتفانــي بصمــت.. هيــا انهــض وأيقــظ قــواك الخفيــة وأَِن

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

ــا أســير علــى دربــك معلمتــي  ــا بالتحديــات، منــذ عــام 1996 وأن ــا زاخــًرا بالمفاجــآت، طريًقــا مليًئ ــرِت لــي طريًق شــكًرا معلمتــي.. أن
لميــاء القــوص... شــكًرا.
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قصة نجاحي في شبكات الرياضيات ...
ــزة مــن أول مــرة، كأننــي أرى نفســي وقــد  ــا إنهــا خطــوة... مــا كنــت أدري أنهــا ســتقودني إلــى منصــة التتويــج والفــوز بالجائ حًقّ
ْطــُت بقلمــي علــى كتــاب االلتحــاق بــدورة شــبكات الرياضيــات للصفــوف الثالثــة األولــى، نعــم كانــت خطــوة ولكنهــا فتحــت  َخطَّ
لمشــاريعي الصغيــرة آفاًقــا ُمَمْنهجــة، فأصَبَحــْت فــي مــا بعــد نهًجــا للتميــز واإلبــداع، وجــدت فيهــا شــغفي وطموحــي؛ بــأن أجــد 
طرًقــا تحــول المفاهيــم الرياضيــة المجــردة إلــى متعــة وألعــاب، وإلــى مفاهيــم منمذجــة بوســائل وأدوات مــن البيئــة المحيطــة، 
ــذي  ــي ال ــر تدريب ــل أث ــة نق ــن بداي ــة، م ــدأت الحكاي ــا ب ــن هن ــم، م ــم لنعّل ــى. نتعل ــة األول ــي الفئ ــة وه ــة حرج ــم فئ ــا أعّل ــة وأن خاص
اســتمر لمــدة عاميــن جاهــدت نفســي أن ألتــزم بحضورهــا ونقلهــا لزميالتــي أواًل، وذلــك بإعــداد الحصــص المخططــة بنــاء علــى 
اســتخدام هــذه االســتراتيجيات، ثــم بعقــد ورشــات تدريبيــة ألغلــب مــا تعلمتــه فــي الشــبكات لمعلمــات مدرســتي وللمــدارس 
المجــاورة. ثــم بــدأ المشــروع بمحــاور كثيــرة أولهــا إنشــاء مجتمعــات التعلــم التــي تضمنــت سلســلة ورشــات تخــدم الموضــوع، 

ثــم انتقلــت إلــى تنفيــذ مرحلــة أخــرى وهــي تدريــب أوليــاء األمــور علــى صنــع الوســائل الميســرة لهــذه االســتراتيجيات.

التــي قدمتهــا باســتخدام  الهندســة مــن أجمــل وأمتــع الحصــص  المحــاور كان مــع طالبــي؛ حيــث كانــت وحــدة  وثانــي 
ــل  ــي تمثي ــف ف ــتخدمُت ورق الصح ــال، فاس ــدى األطف ــة ل ــن صعوب ــة- م ــذا المفهوم-الهندس ــا له ــبكات؛ لم ــتراتيجيات الش اس
ــا، وبعــد تطبيــق الــدرس  المجســمات التــي كانــت بمثابــة نقلــة نوعيــة فــي تصميــم المجســمات واكتشــاف البعــد الثالــث لهــا فعلّيً
ــن  ــادرة »م ــالق مب ــرة بإط ــورت الفك ــزة، وتط ــة ممي ــمات بطريق ــن المجس ــره م ــرم وغي ــب واله ــم المكع ــن رس ــب م ــن الطال تمك
بيئتــي أصنــع وســيلتي« لمــدة ثــالث أيــام مــن بعــد تنفيــذ الــدرس ألكثــر مــن صــف فــي المدرســة بالطريقــة نفســها، وعندمــا حــان 
الموعــد فوجئــت بإنجــازات وأفــكار إبداعيــة بأيــاٍد صغيــرة صنعــوا مــن فهمهــم للمجســمات صناديــق أللعابهــم ومقتنياتهــم. 
نعــم هــذا مــا أريــد اآلن وبــكل فخــر وصلــت لمرحلــة إعــدادي لطالــب يتعلــم الرياضيــات ليفهــم واقعــه، نعــم علمتــه ليحيــا بهــا. 
لــم ينتــِه شــغفي، فدفعتنــي التجربــة للحصــول علــى ورشــات عــدة فــي مــا يتعلــق بالرياضيــات وهــذه االســتراتيجيات، فأكملــت 
متطلبــات الشــبكة وتأهلــت لالختبــار واجتزتــه بفضــل مــن اهلل. واســتمر الهــدف الــذي بدأتــه بالموافقــة علــى عقــد يــوم إبداعــي 
لأللعــاب التــي صممتهــا لمــادة الرياضيــات، فــكان اليــوم الكرنفالــي لأللعــاب الذهنيــة والتربويــة لمدرســتي والمــدارس المجــاورة 

والــذي أصبــح يعقــد مــرة فــي كل عــام.

أنهي حديثي بعنوان إحدى ورشاتي )مع الشبكات وداًعا لصعوبة الرياضيات( وتستمر الحكاية...



الفئة الثانية
المتميزون الحاصلون على جائزة الملكة رانيا العبدالّله للمعلم المتميز
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رانية عبد اهلل فوزان القاسم

المديرية التي فزت عنها: الزرقاء األولى

المدرسة التي فزت عنها: االمل المختلطة للصم

مركز الفوز: األول 

المؤهالت العلمية:  بكالوريوس معلم مجال علوم عامة/ حاصلة على رخصة مزاولة مهنة مترجم إشارة

التخصص: معلم مجال علوم عامة. 

عدد نصاب الحصص: 17 + عدد سنوات الخبرة: 19 سنة 

  لدیك هوایة ممیزة تود مشاركتنا بها؟
أحب سرد القصص بلغة اإلشارة

  هل هناك أي نشاطات مجتمعیة شاركت أو تشارك بها ؟

أشارك نادي الصم في أنشطتهم المختلفــة، فقمــت بإعطاء دورة إشارة لرجال الدفاع المدني لیستطیعوا التعامل 
مع الحاالت الطارئــة للصم، وشــاركت بدورة للفكر المتطرف الخاصة لمترجمي لغة اإلشــارة؛ بتوجیه طالبي لخطورة 

ــر. ــم ألي خط ــة في حال تعرضه ــرورة إبالغ الجهات المعني ــرف بض ــة التص الفكر المتطرف، وكيفي
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  اذكر اسم أكثر عمل أدبي ) رواية، كتاب، ديوان شعر....( أثر بك كتربوي ولماذا؟
ا فأصبحت هي عیناه وشفتاه  كتاب عنوانه الصم للمكفوفيــن، تــأثرت بطالبــة صماء عندي، والدها أصم فقد حاسة البصر تدریجّیً

اللتان تعبــران عنه.

  عرفنا عن نفسك كتربوي بكلمات؟ 

 معلمة أحبت طالبها بصدق فحصدت محبتها في قلوب طالبها، أشعر بــأن طالبي أمانــة وأنا مسؤولــة عن هذه األمانــة وعــن 
إنشاء جیٍل واٍع قادٍر على خدمة وطنه وأمتــه.

  ما هو المميز في عملك؟ 

أشعر بالتمیز عندما أساعد طالبي ذوي اإلعاقــة علــى تحدي إعاقاتهم وأعزز ثقتهم بأنفســهم؛ ليكونــوا فخورین بإنجازاتهم 
مهما كانت بســيطة، فهم صم ولكن لیسوا عاجزین، أشعر بالتمیز عندما أرى أحًدهــم  يتغلــب علــى اعاقتــه.

  ما هو دورك األمثل في خدمة الميدان التربوي ؟

دوري في نشر ثقافة التمیز بین زمالئي، والمشاركة في المبادرات التي تساعد في ارتقاء العملية التعليمية.

  كيف تصف عالقتك مع طالبك وزمالئك في الميدان؟

طالبي هم حلمي الذي یكبر یوًما بعد یوم، هم ثماري التي أتعب وأجتهد حتى أحصدها، أما زمیالتي فهم عائلتي وبیتي الثاني 
نعمل مع بعضنا بروح الفریق هدفنا واحد ویدنا واحدة.

  لماذا تقدمت للجائزة ؟
ــة وأن أكون على  ــأحببت أن أكون على قدر المسؤولي ــاع التعلیم وثقتها بالمعلمین، ف ــة رانیا العبد هلل بقط ــام جاللة الملك اهتم

ــا. ــة، وأن یتسلم جائزة من جاللته ــة، فشرف لكل معلم أن یكون على قدر ثقة جاللة الملك قدر الثق
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  ما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة ؟ 

تعلمت الكثیر من تجربتي، ومن خالل احتكاكي بالمعلمین الممیزین تعلمت الكثیر من تجاربهم وخبراتهم وإبداعاتهم، تعلمت 
أهمیة التوثیق، وشعرت بمحبة طالبي وزمیالتي وأهالي طالبي.  

  ما هي الرسالة التي توجهها لزمالئك التربويين لتحفيزهم لخوض هذة التجربة والسعي للتميز؟

ا، واإلنسان الطموح هو الذي یتخذ من نقطة  أشجع جمیع المعلمین على خوض هذه التجربة؛ لما أضافته من فائدة لي شخصّیً
الفشل بدایة للنجاح.

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

أشكر كل من دعمني ولو بكلمة، وبــدون زمیالتي وتعاونهم لما وصلت لما أنا علیه اآلن، فنجاحي هو عمل جماعي وهو نجاح 
لزمیالتي. و  ولطالبي  لمدرستي 
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قصة نجاحي...
ــا ولــم أكــن أمتلــك أدنــى معرفــة عــن ســمات الصــم أو لغــة اإلشــارة، إضافــًة  أنــا معلمــة للصــم انتقلــت إلــى المدرســة نقــًلا فنّيً
إلــى أن المدرســة فقيــرة اإلمكانيــات، فــال يوجــد فيهــا مختبــر علــوم أُلجــري فيــه التجــارب، واإلنترنــت غالًبــا مفصــول. فــي البدايــة 
ا، لكننــي أحببــت طالبــي الصــم وصممــت أن أســتمر معهــم وأن أتحــدى كل الصعوبــات، فالتحقــت بعــدد  كان األمــر صعًبــا جــّدً
ــع  ــت م ــارة، وتواصل ــم اإلش ــمعية ألتعل ــا س ــون بقاي ــن يمتلك ــالب الذي ــتعين بالط ــت أس ــدارة، كن ــا بج ــارة واجتزته ــن دورات اإلش م
ــا لزيارتهــم حتــى أتعلــم لغــة اإلشــارة، وبعــد ٣ ســنوات تقدمــت المتحــان الرخصــة، وحصلــت  ــادي الصــم، وكنــت أذهــب دوًم ن
علــى رخصــة مزاولــة مهنــة مترجــم لغــة إشــارة، وهــذا األمــر جعــل طالبــي يشــعرون بمــدى تمســكي بهــم وحبــي لهــم، ممــا 

عــزز ثقتهــم بــي.

ولعــدم وجــود مختبــر فــي مدرســتي، كنــت أقــوم بالتنســيق مــع مدرســة مجــاورة حتــى أصطحــب طالبــي للمختبــر عندهــم 
لعمــل التجــارب، وألن اإلنترنــت مفصــول غالًبــا، كنــت أقــوم بتنزيــل الفيديوهــات علــى فالشــة لعرضهــا علــى طالبــي، وكنــت أقــوم 
ــبة  ــادة محوس ــه كم ــو لعرض ــيق للفيدي ــل تنس ــدرس وعم ــور ال ــاق ص ــوم بإلص ــي، وأق ــارة بنفس ــة اإلش ــات بلغ ــر فيديوه بتصوي

للطــالب.

ــي الصــم داخــل المدرســة والصــم خــارج المدرســة. لقــد حصلــت علــى  ــة التــي تخــدم طالب قمــت بعــدد مــن األعمــال التطوعي
شــهادة تكريــم للمعلــم المتميــز مــن قبــل معالــي الدكتــور عمــر الــرزاز؛ لقيامــي بعــدة مبــادرات، كإعطــاء دورة لغــة إشــاره لرجــال 
ــهد  ــل مش ــم بعم ــي الص ــارك طالب ــدورة ش ــالل ال ــم، وخ ــة للص ــاالت الطارئ ــع الح ــل م ــم التعام ــهل عليه ــي ليس ــاع المدن الدف

تمثيلــي عــن خــط الطــوارئ الخــاص للصــم.

ا لقنــاة الجزيــرة، وإرســالها لمذيــع نشــرة أخبــار الصــم علــى القنــاة األســتاذ ناجــي  أقــوم بإعــداد مــادة تعليميــة متنوعــة أســبوعّيً
زكارنــة؛ ليقــوم بترجمتهــا ونشــرها علــى موقــع الجزيرة.نــت؛ ليســتفيد منهــا جميــع أفــراد الصــم فــي الوطــن العربــي، إضافــًة 

إلــى أننــي أشــارك نــادي الصــم فــي الزرقــاء بالعديــد مــن األنشــطة واالحتفــاالت، وأقــوم بالترجمــة لهــم بلغــة اإلشــارة.

شــاركت بالعديــد مــن األنشــطة التطوعيــة التــي تفيــد طالبــي الصــم وتســاعدهم علــى االندمــاج بالمجتمــع؛ مثل ذهابــي معهم 
 right to play بنشــاط بصمــة الصيفــي الــذي ينفــذ مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم، وحصلــت علــى شــهادة تقديــر مــن منظمــة

علــى فيديــو عــن التعلــم باللعــب شــارك فيــه طالبــي الصــم.
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وحتــى أســاعد المعلمــات الجــدد علــى التواصــل مــع الطــالب قمــت بعمــل دورات بلغــة اإلشــارة للمعلمــات داخــل وخارج المدرســة، 
إضافــًة إلــى أننــي أقــدم المســاعدة للمرشــدة واألهــل دوًمــا فــي حــل مشــاكل الطــالب؛ كونــي متمكنــة بلغة اإلشــارة.

قمــت بعمــل قنــاة علــى اليوتيــوب أعــرض عليهــا فيديوهــات تعليميــة بلغــة اإلشــارة، ومــن خططــي المســتقبلية أن أوســع هــذه 
القنــاة، وأن أشــارك زميالتــي المعلمــات بــإدراج فيديوهــات تعليميــة لعــدد مــن المناهــج.

مــن خططــي الخاصــة بالمدرســة والطــالب أن أشــارك بتأليــف المناهــج الخاصــة للصــم، وقــد تــم ترشــيحي لالمتحانــات الخاصــة 
بتأليــف المناهــج الخاصــة بالصــم، إضافــًة إلــى أننــي أخطــط لعمــل فيديوهــات محوســبة للمنهــاج بلغــة اإلشــارة بشــكل أوســع.
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رنا محمود سعيد بني علي
المديرية التي فزت عنها: الكورة

المدرسة التي فزت عنها: الناصرة األساسية المختلطة

مركز الفوز: األول

المؤهالت العلمية: بكالوريوس

التخصص: اللغة العربية

عدد نصاب الحصص: 22 + عدد سنوات الخبرة: 5 

  هل لديك هواية مميزة تود مشاركتنا بها؟

نعم، هواية المطالعة، وكتابة القصص القصيرة والخواطر، وكذلك الرسم.

  هل هناك أي نشاطات مجتمعية شاركت أو تشارك بها؟

اشــراك أوليــاء األمــور باألنشــطة المدرســية كمبــادرة بصمــة خيــر وذلــك بالتنســيق مــع الجمعيــات الخيريــة. 
ــاركة  ــك المش ــالت. كذل ــض الزمي ــة وبع ــرة المدرس ــع مدي ــاون م ــر بالتع ــهر الخي ــي ش ــر ف ــرود الخي ــادرة ط ومب
ــة  ــرات التثقيفي ــدوات والمحاض ــة الن ــات، اقام ــات المحتاج ــة والطالب ــح المدرس ــري لصال ــازار الخي ــي الب ــة ف الفاعل
مثــل: أضــرار التدخيــن، وااللعــاب اإللكترونيــة، ودورة االســعافات األوليــة، كذلــك تزويــد المكتبــة 270 كتــاب. مــن 

ــة.  ــة العربي ــع اللغ مجم
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  اذكر اسم أكثر عمل أدبي أثر بك كتربوي ولماذا؟
ــلبية  ــية الس ــة النفس ــر الحال ــي تغي ــة الت ــن األمثل ــد م ــرض العدي ــة، ويع ــور الحياتي ــن األم ــد م ــج العدي ــه يعال ــزن«؛ ألن ــاب »ال تح كت

ــارئ. ــدى الق ــة ل ــر اإليجابي ــل، وينش ــه األم ــزرع في ــان وت لإلنس

  عرفنا عن نفسك كتربوي بكلمات؟

ــه  ــٍم لدين ــكار، منت ــداع واالبت ــى اإلب ــادر عل ــا، ق ــز به ــه ويعت ــب لغت ــر، يح ــف ومفك ــل مثق ــاء جي ــدف لبن ــداع  ته ــدة لإلب ــة مول معلم
ــه. ــه ومجتمع ووطن

  ما هو المميز في عملك؟

ــه، والتنويــع فــي اســتراتيجيات التدريــس والتقويــم الحديثــة، وربــط  حبــي لمهنتــي العظيمــة واالنضبــاط فــي الوقــت وااللتــزام ب
المعرفــة بالحيــاة، وأقــوم بالتخطيــط المســبق والتحليــل لمــادة الكتــاب، وتلخيــص شــامل لقواعــده وطباعتهــا وتوزيعهــا علــى 

الطالبــات بدايــة كل فصــل دراســي.

  ماذا تعني لك مهنتك كمعلم؟

ــا ومرشــًدا  مهنــة التعليــم مهنــة مقدســة ومباركــة ويكفينــي فخــًرا االقتــداء بالرســول _صلــى اهلل عليــه وســلم_  فالمعلــم أًب
وصديًقــا وطبيًبــا وقاضًيــا وقــدوًة حســنًة فــي كل تصــرف يقــوم بــه، وإن اســتمراري بمهنتــي نابــع مــن حبــي للغتــي واعتــزازي بهــا، 

ومــن شــغف طالباتــي واشــتياقهن لحصــص اللغــة العربيــة، فأندفــع لذلــك نحــو كل مــا هــو جديــد.

  ما هو دورك األمثل في خدمة الميدان التربوي؟

خلــق بيئــة صفيــة تفاعليــة وتعاونيــة، واطــالق المبــادرات والمشــاركة فــي مجتمعــات التعلــم، ونقــل الخبــرات للزميــالت ودعــم 
المعلمــات ومســاندتهن.

  كيف تصف عالقتك مع طالبك وزمالئك في الميدان؟

عالقتــي بطالباتــي مبنيــة علــى المحبــة واالحتــرام، وأنــا موجهــة ومرشــدة لهــن، فيتعلمــن مسترشــدات بتوجيهاتــي وإرشــاداتي، 
كمــا تجمعنــي عالقــة وثيقــة بجميــع أطــراف العمليــة التعليميــة مــن معلمــات وإداريــات، وعالقتــي تعاونيــة وتشــاركية مبنيــة 

علــى أســاس االحتــرام والثقــة المتبادلــة.
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  لماذا تقدمت للجائزة؟
كونهــا مــن أكبــر الجوائــز التــي تقــدر المعلــم وتشــعره بقيمتــه، وكان ترشــحي بتشــجيع مــن مديرتــي ومشــرف اللغــة العربيــة 

وزميالتــي المعلمــات، فرغبــت بخــوض تجربــة التقــدم للجائــزة والتــي بحمــد اهلل تكللــت بالنجــاح.

  ما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة؟

أكســبتني الجائــزة خبــرات عديــدة أهمهــا تنميــة مــا أمتلــك مــن مهــارات، ومنهجيــة العمــل، وتنظيــم الوقــت، وجعلــت للتوثيــق 
قيمــة مضافــة.

  ما هي الرسالة التي توجهها لزمالئك التربويين لتحفيزهم لخوض هذه التجربة؟

ى كل  ــدَّ ــوراء وتح ــت لل ــتحيًلا، ال تلتف ــس مس ــزة لي ــوز بالجائ ــزة ، وإن الف ــدم للجائ ــالت بالتق ــالء والزمي ــع الزم ــجع جمي ــح وأش أنص
ــول. ــي الوص ــًزا ف ــن متمي ــًرا وك ــا مغاي ــلك طريًق ــة، واس ــة عالي ــة بهم ــو القم ــد نح ــتواجهك، اصع ــك وس ــي واجهت ــات الت الصعوب

  رسالة توجهها لمعلم ترك فيك بصمة ساعدتك للوصول إلى ما أنت عليه اآلن.

أوجــه رســالة شــكر وامتنــان لمديرتــي الفاضلــة تغريــد الدومــي؛ حيــث شــجعتني بكلماتهــا الرائعــة وركــزت علــى جوانــب اإلبــداع 
لــدي، فلــن أنســى فضلهــا فــي بدايــة تقدمــي للجائــزة، ودعمهــا المســتمر للوصــول إلــى هــذه المرحلــة، وكذلــك ال أنســى فضــل 

زميالتــي الرائعــات.
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أقالم واعدة...
أال  الجسد، علينا  أننا ال نستغني عن غذاء  روح األدب واللغة جسده، وكما  الكتابة  الحضارة، وألن  إلى  الذي يرشد  النور  الكتاب هو 
ننسى غذاء الروح، لذا تبنيت مبادرة »أقالم واعدة«، وهي مبادرة أدبية تهدف لتشجيع الطالبات على اإلبداع األدبي، وغرس حب اللغة 
المستهدفة هي طالبات  الفئة  األدبية، وكانت  والكتابة  بالقراءة  الطالبات  الطالبات، وتنمية وتطوير مهارات  العربية في نفوس 
المدرسة بشكل عام، ولكنني واجهت العديد من التحديات في البداية كان أهمها خوف الطالبات من االستخفاف بكتاباتهن، 
المكتبية  الحصص  تفعيل  استطعت  المرتفع  نصابي  من  وبالرغم  عام،  بشكل  المكتبة  وزيارة  المطالعة  عن  الطالبات  وعزوف 

بشكل كبير.

على  الطالبات  لتشجيع  اإلعالن؛  ولوحة  والمنشورات،  المدرسية،  اإلذاعة  خالل  من  وإبرازها  المبادرة  لهذه  بالتخطيط  بداية  قمت 
المشاركة في المبادرة، وبالرغم من عدم اإلقبال الكبير للطالبات بداية األمر إال أنني لم أستسلم، فقد كان فريق المبادرة مميًزا 
وكانت فعاليات وأنشطة المبادرة مفيدة؛ كالحصص المكتبية ومطالعة ومناقشة الكتب المتنوعة، وزيارة المكتبات المجاورة 
أيًضا، وتوضيح األمور المتعلقة بكتابة القصة والخاطرة والمقالة، وتنقيح األعمال األدبية للطالبات، وقد حصدت طالباتي المراكز 
األولى في مسابقة اإلبداع األدبي/ الشعر والقصة القصيرة على مستوى اللواء، وهذا ما شجع الطالبات لالنضمام لفريقنا، وعند 
انتقالي لمدرسة ثانوية استمرت مبادرتي وتطورت بشكل أكبر، فكنا نقوم باألنشطة خالل حصص الفراغ وخارج أوقات الدوام، من 
خالل إنشاء مجموعة مغلقة عبر مواقع التواصل بعنوان »اقرأ وتعلم«، و من خالل انتسابي لعمل تطوعي إلحدى المبادرات األدبية 

عبر)الشابكة( كعضو هيئة تحرير، لتشجيع الكتاب المبتدئين ونشر أعمالهم، ونقل األثر للطالبات.

الصرح  العربية لالطالع على هذا  اللغة  بزيارة مجمع  المبدعات، كما قمنا  لتكريم  للمبادرة، ولوحة شرف  زاوية  وقد قمنا بعمل 
الكبير، وتخصيص فقرة أسبوعية في اإلذاعة المدرسية، بعنوان من إبداعاتنا، وقد استطاعت إحداث أثر كبير في البيئة المدرسية؛ 
تزهر  ألوانهم  ومن  العربي،  الخط  كمسابقة  المسابقات  في  االشتراك  على  الطالبات  وإقبال  المكتبة،  زيارة  على  اإلقبال  كزيادة 
المدرسة  مستوى  على  سنوات  لعدة  األدبية  بالمسابقات  األولى  المراكز  على  كحصولنا  كبيًرا،  نجاًحا  المبادرة  وحققت  الورود، 
واللواء واإلقليم، وتكريم إحدى طالباتي بمسابقة تحدي القراءة على مستوى المملكة. وأسعى جاهدة لتطوير هذه المبادرة 

وتعميمها على جميع المدراس؛ إلعادة الهيبة لكلمة »اقرأ« التي صعقت السموات واألرض، فقارئوا اليوم هم بناة المستقبل.
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بسمة أحمد عبد الكريم شمعون
المديرية التي فزت عنها: الجيزة

المدرسة التي فزت عنها: جلول الثانوية المختلطة

مركز الفوز: الثاني

 المؤهالت العلمية: بكالوريوس

التخصص: علوم حياتية

عدد نصاب الحصص: 18 + عدد سنوات الخبرة: 18

  هل لديك هواية مميزة تود مشاركتنا بها؟

فن الطبخ  

  هل هناك أي نشاطات مجتمعية شاركت أو تشارك بها؟

لقــد شــاركت فــي العديــد مــن النشــاطات االجتماعيــة ، مثــل قطــاف الزيتــون، ومحاضــرات تثقيفيــة فــي عــدة 
مواضيــع )كزراعــة المناطــق الجــرداء فــي المنطقــة(، وشــاركت فــي حملة التطعيــم للطلبــة أيًضا، والمشــاركات 
فــي االحتفــاالت الوطنيــة مــع المــدارس المجــاورة، وتنســيق المســابقات العلميــة، وصناعــة المخلــالت والمربيــات .
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  اذكر اسم أكثر عمل أدبي ) رواية، كتاب، ديوان شعر....( أثر بك كتربوي ولماذا؟
روايــة »أريــد ســاًقا أقــف عليهــا«؛ إذ تعلمــت منهــا كيــف أنهــض مــن األزمــات والســقطات فــي الحيــاة، وهــذا كان ســبًبا فــي مثابرتــي 

للتقــدم للجائــزة عــدة مــرات، وإن الضربــات تعطــي القــوة فــي تحقيــق الحلــم واآلمال المنشــودة.

  عرفنا عن نفسك كتربوي بكلمات؟

صاحبة رسالة عظيمة، قدوة لطالباتي، داعمة لزميالتي، مذللة للتحديات ومبادرة، كما أنني أفتخر بمهنتي كمعلمة.

  ما هو المميز في عملك ؟

ال أجــد نفســي فــي قالــب واحــد، أحــب التغييــر والتنــوع بالمشــاركات واكتشــاف طاقــات طالباتــي، دائًمــا أســعى لحضــور الــدورات 
التــي مــن شــأنها تنميتــي مهنيــا، كمــا أن مشــاركاتي فــي المبــادرات الهادفــة المجتمعيــة والصحيــة والطالبيــة والتــي يشــار إليهــا 

بالبنــان مــن قبــل الميــدان والمجتمــع المحلــي، ناهيــك عــن إخالصــي وحبــي لمهنتــي وانتمائــي لهــا.

  ماذا تعني لك مهنتك كمعلم ؟

أنا حامل لرسالة حجمها يساوي نماء أجيال الوطن.

  ما هو دورك األمثل في خدمة الميدان التربوي؟

ليــس لــي دور وإنمــا أدوار نحــو الطلبــة ومنســوبات مدرســتي وكادر مديريتــي، يتلخــص بنشــر ثقافــة التغييــر نحــو محطــات التعلــم 
الحديــث المبنــي علــى الدراســات المنهجيــة التــي تخاطــب العقــول لألجيــال.

  كيف تصف عالقتك مع طالبك وزمالئك في الميدان؟

طالبــي هــم نجــوم أنــارت لــي حياتــي فاســتحقوا أن أكــون شــمعة أنصهــر ألجلهــم، أمــا زميالتــي فأعيــش معهــن اجواء تســودها 
المحبــة واالحتــرام، فســرعان مــا أكــون داعمــة وناقلــة للخبــرة لهــن فــي أي مجــال وتقديــم الدعــم لهن.
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  لماذا تقدمت للجائزة ؟
ــن  ــع م ــا أن الجمي ــزون، كم ــبها المتمي ــي يكتس ــرام الت ــرة االحت ــن ونظ ــا للتربويي ــدى تقديره ــا وم ــزة معنوّيً ــة الجائ ــعرت بقيم ش
حولــي شــجعني علــى التقــدم، وذلــك مــن خــالل مــا لمســوه مــن إنجــازات حققــت لطالبــي الفــوز فــي مســابقات علــى مســتوى 

المملكــة، وكنــت أحلــم بــأن أكــون ســفيرة لنشــر ثقافــة التميــز فــي الميــدان، وهــذا مــا أعمــل عليــه جاهــدة اآلن.

  ما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة ؟

هنالــك الكثيــر مــن الخبــرات التــي تتمثــل بزيــادة اهتمامــي بالتوثيــق، تعلمــت كيــف أطــور نفســي فــي جميــع المجــاالت، وإشــراكي 
للمجتمــع المحلــي وتفعيــل دوره، وأصبحــت أســتثمر أبســط المــوارد ألحقــق االنجــازات، وعملــت علــى نقــل الخبــرات.

  ما هي الرسالة التي توجهها لزمالئك التربويين لتحفيزهم لخوض هذه التجربة والسعي للتميز؟

انفضــوا عنكــم خيــوط الطاقــات الســلبية، واكتشــفوا ذاتكــم، حــان الوقــت لتحققــوا حلــم كل معلــم وتجــدوا موقًعــا لكــم 
بيــن المتميزيــن، تحــدوا مــا يمكــن أن يتحداكــم، واجعلــوا مــن كل عقبــة ســلًما لترتقــوا بــه، وال تبخلــوا علــى أنفســكم بالــدورات.

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

ــا  رســالتي إلــى المعلمــة ريــم الزبــن التــي كانــت الداعمــة لــي فــي مســيرتي؛ حيــث عندمــا كنــت أتخــاذل وأشــعر بالضعــف أحياًن
ــا  ــات م ــن الطاق ــك م ــة، ولدي ــرار وعزيم ــة وإص ــن إرادة قوي ــت تمتلكي ــي »ان ــا لطريق ــي مفتاًح ــا ه ــارة اعتبرته ــي عب ــول ل ــت تق كان

ــال بهــا »، فــكل كلمــات الشــكر تقــف عاجــزة أمامــك. يمكنــك أن تشــقي الجب

من قصص نجاحي...
ولما أصبح الحوار والتواصل من الضروريات الملحة في حياتنا، ومع اشتعال لهيب المنطقة الواقع الذي يفرض علينا تقبل اآلخر 
ليصبح  الطلبة  بين  الحوار  آداب  لترسيخ  وتهدف  عالمية،  أجيال  برنامج  في  مشاركتي  خالل  »من  للغتك  انتبه   « بمبادرة  انطلقت 
تحديتها  التي  الصعوبات  من  بالرغم  عالمية  أجيال  يرنامج  ضمن  المديرية  في  لمدرستي  السبق  شرف  لي  وكان  عادة.  االحترام 
كوني في مدرسة فقيرة بالتجهيزات، فعملت على تأمين ما يلزم من تجهيزات تقنية بعد موافقة إدارتي، ووضعت خطة للعمل 
الحوار؛  قواعد  وممارسة  العمل  لتكامل  تخصصها  حسب  كل  لتشملهن  المبادرة  في  أشركتهن  اللواتي  زميالتي  مع  بالتعاون 

لتصبح بروتوكوال لكل حصة.
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هيأنا البيئة التعليمية مع زميالتي ونفذت ورشة للتعريف بآلية العمل وهيأت طالباتي للمشاركة في فيديوهات مرئية مع دول 
مجاورة للتفاعل مع أقرانهم، وإليماني المطلق بأن المجتمع المحلي هو شريكنا للتغيير تواصلت مع األهالي للتعريف بالمبادرة 
وأخذ الموافقات للفيديوهات المرئية، وأدخلنا جمًلا مفتاحية للحوار ليبدأ التغيير، ومن هنا عملت على تحقيق األهداف المرجوة 
من المبادرة، تواصلت مع المسؤول في البرنامج لنحجز موعًدا للفيديو والتحدث حول إيجابيات وسلبيات المنطقة التي تقطن 
فيها، وحول الترويج السياحي للوطن حفزت طالباتي من خالل مسابقات لرصد الممارسات الرائعة لكل فريق ونقاط القوة أثناء 
بأداء  التعاون  وتم  للمدارس  الفكرة  لنقل  الدهامشة  علي  المتميز  المرشد  زميلي  على  وطرحتها  معنا  الفكرة  كبرت  الحديث. 

مبادرة على مستوى المديرية، واآلن بصدد نشرها على مستوى المديريات لما حققته من نجاح في الميدان.

ومــا لمســناه مــن أثــر للمبــادرة فــي طالباتــي مــن وعــي وتوســيع للمــدارك حــول نبــذ العنــف والتطــرف وصقــل الشــخصية عنــد 
الحديــث فــي أجــواء تســودها المحبــة، ناهيــك عــن تســاوي الفــرص للجميــع في أخــذ مســاحتها عنــد الحديــث وتغيير الســلوكيات 
المتمثلــة فــي التعصــب للــرأي أثنــاء النقــاش؛ فمثــًلا أصبحــت كلمــات الشــكر ســائدة بالغرفــة الصفيــة، وعنــد إبــداء الــرأي تســتخدم 
عبــارة »أوافقــك الــرأي.. ولكــن لــدي إضافــة«، وعنــد االختــالف بالــرأي تقــول »شــكًرا لرأيــك.. ولكــن أختلــف معــك بالنقطــة كــذا، أو 
أعجبتنــي الفكــرة ولكــن.....«، وكل ذلــك بطريقــة لبقــة؛ فاختــالف الــرأي ال يفســد فــي الــود قضيــة. وقــد تعلمــن بطريقــة منهجيــة 
ــي  ــل الت ــل ردود الفع ــن أجم ــا. وم ــات لحله ــا واقتراح ــا وأبعاده ــبابها وفرضياته ــددن أس ــكالت، ويح ــع المش ــن م ــف يتعامل كي

لمســتها مــن عبــارات األهالــي: »أن هنــاك ســحرًا مــا قلــب منطــق طالباتنــا.

أتمنى أن نكون بناة للتغيير و سفراء للتميز نحو مجتمٍع راٍق متفاهٍم يعيش في سالم.



34

حنان عواد سعد المشاقبة
المديرية التي فزت عنها: قصبة المفرق

المدرسة التي فزت عنها: خديجة بنت خويلد األساسية المختلطة

مركز الفوز: الثاني

المؤهالت العلمية: بكالوريوس تاريخ، دبلوم عالي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

عدد نصاب الحصص: 21  + عدد سنوات الخبرة: 13 

  هل لديك هواية مميزة تود مشاركتنا بها؟

تصميم النماذج والمجسمات والبطاقات التعليمية بطريقة بسيطة وممتعة.

  هل هناك أي نشاطات مجتمعية شاركت أو تشارك بها؟

أشــارك مــع مــدارس المملكــة بدعــم مــن مركــز الحيــاة وراصــد بتثقيــف المعلميــن والطلبــة والمجتمــع المحلــي 
عــن محاربــة الفكــر المتطــرف واالســتخدام اآلمــن لوســائل التواصــل االجتماعــي، ومبــادرة » دلنــي علــى طريقــي«.
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  اذكر اسم أكثر عمل أدبي ) رواية، كتاب، ديوان شعر....( أثر بك كتربوي ولماذا؟
ــتقي  ــي نس ــادر الت ــن المص ــدًرا م ــت مص ــا أصبح ــا ألنه ــرت به ــين، تأث ــن الحس ــي اب ــد اهلل الثان ــك عب ــة المل ــية لجالل األوراق النقاش
منهــا المعلومــات الوطنيــة؛ فهــي تعبــر عــن الكثيــر مــن الــرؤى عــن اإلصــالح والديمقراطيــة والمواطنــة الفاعلــة، وســيادة القانــون، 

ــر العمليــة التعليميــة. وتطوي

  عرفنا عن نفسك كتربوي بكلمات؟

ا، أغتنــم كل الفــرص المتاحــة لالســتفادة منهــا فــي مجــال عملــي، لــدي الحمــاس الكبيــر للعمــل  معلمــة طموحــة وعمليــة جــّدً
والقــدرة علــى القيــادة واإلنجــاز فــي كافــة المجــاالت.

  ما هو المميز في عملك ؟

التجديد المستمر ومواكبة التطورات، األنموذج والقدوة للزميالت والطالبات، العطاء، التكيف مع الظروف المختلفة.

  ماذا تعني لك مهنتك كمعلم ؟

ــم  ــن العل ــة بي ــة والمواءم ــة التعليمي ــاء بالعملي ــو االرتق ــا، وه ــمى منه ــدف األس ــق اله ــرة لتحقي ــر ومثاب ــى صب ــاج إل ــالة تحت رس
والســلوك، مهنــة التعليــم منــارة للفكــر وروح اإلنســانية؛ فهــي فــن وعلــم فــي الوقــت ذاتــه.

  ما هو دورك األمثل في خدمة الميدان التربوي ؟

نقــل الخبــرات إلــى الزمــالء، ودعــم المعلميــن ومســاندتهم فــي كل مــا يخــص العمليــة التعلميــة التعليميــة والمشــاركة فــي 
ــاء أمورهــم. مجتمعــات التعلــم المختلفــة، وإطــالق المبــادرات المنهجيــة والالمنهجيــة التــي تخــدم الطلبــة وأولي

  كيف تصف عالقتك مع طالبك وزمالئك في الميدان؟

عالقة أخوية متينة تقوم على أسس االحترام والتعاون والتكافل والمحبة.
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  لماذا تقدمت للجائزة؟
لقناعتــي بــأن الجائــزة هــي الشــعلة المضيئــة التــي تنيــر طريــق المعلميــن فــي الميــدان التربــوي للســير فــي طريــق اإلبــداع والتميــز، 
ورغبتــي فــي إحــداث تغييــر فــي مجتمــع المدرســة والمجتمــع المحلــي نحــو األفضــل؛ ألن البنيــة التعليميــة تحتــاج إلــى االســتمرارية 

ومواكبــة التطــور والمســتجدات التربويــة إلنتــاج طالــب متميــز.

  ما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة ؟

مشــاركتي فــي الجائــزة هــي االنطالقــة الحقيقــة نحــو التطويــر واإلبــداع، مــن خــالل التشــاركية والعمــل بــروح الفريــق مــع زميالتي 
فــي المدرســة وخارجهــا والتعــاون المشــترك مــع المجتمــع المحلــي فــي تنفيــذ المبــادرات واألنشــطة المنهجيــة والالمنهجيــة 
المختلفــة. وأضافــت لــي الجائــزة رصيــًدا كبيــًرا مــن اإلنجــازات التربويــة والمجتمعيــة علــى مســتوى المدرســة والمحافظــة والــوزارة، 

وهــذا اإلنجــاز والتميــز ســيكون انطالقــة جديــدة لمزيــد مــن اإلبــداع واالبتــكار.

  ما هي الرسالة التي توجهها لزمالئك التربويين لتحفيزهم لخوض هذه التجربة والسعي للتميز؟

إن كل معلــم يحمــل فــي داخلــه بــذرة التميــز، وهــذا التميــز يحتــاج إلــى دفعــة قويــة ليظهــر إلــى حيــز الوجــود، وجائــزة الملكــة 
ــز؛  ــة التمي ــذا فإننــي أشــجعهم  لخــوض تجرب ــوي هــي التــي تضــع المعلــم علــى الطريــق الصحيــح ل ــز الترب ــا العبــدااهلل للتمي راني

ــرة واإلرادة القويــة يتحقــق الهــدف وباألمــل نصنــع الغــد المشــرق. فباإلصــرار والمثاب

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

ــز  ــق التمي ــي؛ لنحق ــي ولزميالت ــاندتها ل ــا ومس ــى دعمه ــبان عل ــفاء الحس ــي ش ــي ومديرت ــان لمعلمت ــر وامتن ــكر وتقدي ــالة ش رس
ــدف. ــى اله ــول إل ــدي للوص ــرار والتح ــى اإلص ــا معن ــك تعلمن ــداع، فمن واإلب

بالفن نحيي تراثنا ...
ــيخه  ــة وترس ــه الحقيقي ــه وقيمت ــي بأهميت ــيد الوع ــي وتجس ــاري األردن ــوروث الحض ــراث والم ــاء الت ــادرة: إحي ــن المب ــدف م اله
باســتخدام مختلــف الوســائل، والعمــل علــى توجيــه الطلبــة والمجتمــع المحلــي إلــى ضــرورة المحافظــة علــى التــراث األردنــي 
وإبــرازه كرمــز تاريخــي وحضــاري؛ ألنــه يعتبــر دعامــة مــن دعامــات الهويــة الوطنيــة وخصوصيــة المجتمــع التــي تميــزه عــن باقــي 

ــات. المجتمع
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الفئة المعنية: مجتمع المدرسة، المجتمع المحلي.
إجــراءات تنفيــذ المبــادرة: إعــداد خطــة عمــل للمبــادرة وخطــة بديلــة وتوضيحهــا، وتوزيــع المهــام واألدوار للمشــاركين ضمــن 
ــراث »؛  ــن والت ــوان » الف ــراث بعن ــاء الت ــة إلحي ــة مخصص ــز غرف ــم تجهي ــة، وت ــواد الالزم ــر األدوات والم ــدد، وتوفي ــي مح ــدول زمن ج
حيــث جهــزت بنمــاذج مــن إنتــاج الطالبــات واألمهــات عــن التــراث، باإلضافــة إلــى نمــاذج ألدوات تراثيــة، وإنشــاء مكتبــة تراثيــة ورقيــة 
وإلكترونيــة، ومحاضــرات، وإنشــاء صفحــة علــى الفيــس بــوك، وتفعيــل مســرح المدرســة لعــرض محاضــرات ومقاطــع مســرحية 
وغنائيــة مــن تأليــف الطالبــات وعرضهــا، وإصــدار مطبوعــات ومنشــورات مــن إعــداد الطالبــات والمعلمــات، وإقامــة يــوم مفتــوح 
عرضــت فيــه جميــع اإلنجــازات والنمــاذج، والمســابقات، والدبــكات الشــعبية بحضــور ممثليــن مــن المركــز الوطنــي للثقافــة 
ــرحي  ــاج واألداء المس ــى الزج ــم عل ــن رس ــون؛ م ــواع الفن ــف أن ــع بمختل ــة والمجتم ــب الطلب ــتثمار مواه ــتغالل واس ــون، واس والفن
ــاج،  ــي المنه ــواردة ف ــراث وال ــة بالت ــية المتعلق ــع الدراس ــادرة بالمواضي ــراءات المب ــوع وإج ــط موض ــة، ورب ــال اليدوي ــف واألعم والتألي
وتــم توزيــع منشــورات ومطويــات ومجــالت دوريــة، ونشــر اإلنجازات علــى صفحــة FACEBOOK خاصــة بالمبــادرة، والزيــارات الميدانية 

والمشــاركة فــي احتفــاالت وطنيــة علــى مســتوى محافظــات إقليــم الشــمال.

النتائج التي حققتها:
ــرت  ــد أث ــة، وق ــة والمحافظ ــي المدرس ــة ف ــة وإبداعي ــة وتعليمي ــادرات توعوي ــالق مب ــية النط ــدة األساس ــادرة القاع ــت المب أصبح
ــل  ــي العم ــة ف ــؤولية، والدق ــل المس ــق وتحم ــروح الفري ــل ب ــا »العم ــدة، ومنه ــادئ الحمي ــم والمب ــيخ القي ــي ترس ــر ف ــكل كبي بش
ــي  ــة ف ــم للمدرس ــك بتكري ــاح؛ وذل ــادرة بالنج ــت المب ــد توج ــة«، وق ــكار اإلبداعي ــرح األف ــن، وط ــرام آراء اآلخري ــاز، واحت ــرعة اإلنج وس
احتفــال وطنــي برعايــة الملكــة نــور الحســين المعظمــة، وقــد انبثــق عــن المبــادرة العديــد مــن المبــادرات، منهــا »اعتــزازي بالرمــوز 

ــؤوليتي(«. ــن مس ــزء م ــر ) ج ــن المخاط ــة م ــاد، والحماي ــرة واالجته ــة، والمثاب الوطني
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لبنى عقلة حسن العنزي
المديرية التي فزت عنها: قصبة المفرق

المدرسة التي فزت عنها: عين النبي األساسية المختلطة

مركز الفوز: الثاني 

المؤهالت العلمية: بكالوريوس حاسوب تعليمي / دبلوم عاٍل IT / حالّيًا طالبة ماجستير تقنيات تعليم

عدد نصاب الحصص: 21  + عدد سنوات الخبرة: 12

هل لديك هواية مميزة تود مشاركتنا بها؟
كتابة الخواطر والشعر الحر.

  هل هناك أي نشاطات مجتمعية شاركت أو تشارك بها؟

شاركت بمشاريع USAID إلنارة وتعبيد الشوارع وزراعتها في حي الحسين بالمفرق.

  اذكر اسم أكثر عمل أدبي ) رواية، كتاب، ديوان شعر....( أثر بك كتربوي ولماذا؟
كتــاب »ِعــْش ســعيًدا« للدكتــور إبراهيــم الفقــي رحمــه اهلل، ألنــه يتحــدث عــن الرضــا والســعادة وتحــدي الظــروف 

والتركيــز علــى الحاضــر للتغييــر.
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  عرفنا عن نفسك كتربوي بكلمات؟

شخصية عملية مرنة، تتحمل ضغوط العمل، متعاونة، مؤثرة باآلخرين، تحب العمل التطوعي والتغيير.

  ما هو المميز في عملك ؟

التحديــات التــي أتعــرض لهــا تجعلنــي أجــد أفــكاًرا أصيلــة تحــل المشــكلة وتعــم بالفائــدة علــى المدرســة والطالبــات خاصــة أننــي 
ال أدرس تخصصــي وبمدرســة فــي منطقــة نائيــة.

  ماذا تعني لك مهنتك كمعلم ؟

مهنتي حياتي، وهي أعظم رسالة وأمانة كبيرة، وهي ميدان إبداعي.

  ما هو دورك األمثل في خدمة الميدان التربوي ؟

التغيير نحو األفضل، التأثير اإليجابي والقدوة الحسنة للطالبات والزميالت، ونشر حب الخير والتطوع والتعاون.

  كيف تصف عالقتك مع طالبك وزمالئك في الميدان؟

أسرة جميلة فيها روح التعاون وحب العمل، لدينا هدف واحد هو النهوض بمدرستنا.

  لماذا تقدمت للجائزة ؟
نوع من إثبات الذات وزيادة التنمية المهنية، وتحقيقً لرغبة من حولي من طلبة ومشرفين تربويين.

  ما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة ؟

المثابرة والتصميم وتقدير الذات على نحو إيجابي، ولقاء الخبرات المتنوعة وتبادل المعارف.

  ما هي الرسالة التي توجهها لزمالئك التربويين لتحفيزهم لخوض هذه التجربة والسعي للتميز؟

قّدر نفسك فأنت تستحق التميز، فالتكريم ثمرة جهودك بالميدان وباب للسعادة وتطوير الذات.
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  رسالة توجهها إلى معلم ترك فيك بصمة ساعدتك للوصول إلى ما أنت عليه اليوم؟

شكرًا معلمتي يا شمعة العطاء، يا من أنار دربي نحو العظماء، يا من زرعت فّي حب الخير، يا نجمة عالية بالسماء.

نظافتي تعكس شخصيتي ...
هدف النشاط: يهدف النشاط إلى تحسن البيئة الصحية التي يتفاعل معها الطلبة، وتشمل الصف، والمدرسة، والمجتمع المحلي، 
والبيت، فلم تكن فئتنا المستهدفة من الطلبة فقط بل أولياء أمورهم ومجتمعهم المحيط بهم؛ إذ تعاني بيئة المدرسة من 
تدهور صحي انعكس على سلوك الطلبة بعادات غير صحية، أدت إلى انتشار بعض األمراض وخلق بعض السلوكات الخاطئة عن 
جهل بعواقبها. تم التعاون مع الزميالت بالمدرسة لنشر الوعي بين الطلبة والقيام ببعض المساهمات الصحية في كل غرفة 
صفية، لكن ال غنى عن االختصاص، لذا كان ال بد من استضافة جهة مختصة للقيام بتوعية الطلبة والقيام ببعض الفحوصات 

الطبية. 

التحديات: عدم الثبات اإلداري؛ إذ إن وجود قائد ضروري في كل فريق ومهم إلتمام اإلجراءات الورقية التنظيمية، كما أن مدرستنا 
بعيدة عن مركز المدينة تعتبر قرية نائية شكل هذا عائقً بالوصول إليها، كما أن أغلب الجهات التي تقدم المساعدة هي جهات 

خاصة ولكن قوانين النشاطات تمنع ذلك.

لوح  وجود  بسبب  سكايب،  عبر  مرئي  مؤتمر  لعمل  تغذية  أخصائية  مع  التنسيق  خالل  من  العقبات  هذه  على  بالتغلب  فقمنا 
وجبة  وأهمية  الصحي  الغذاء  عن  تحدث  التي  الحاسوب،  مختبر  في  والنشاطات  بالحصص  واستغالله  بتفعيله  قمت  تفاعلي 
اإلفطار، وتواصلنا مع الهالل األحمر لعمل محاضرات توعوية للمدرسة والمجتمع المحلي عن النظافة الشخصية وتوزيع نشرات 
صحية، والتنسيق مع طبيب أسنان أخصائي أطفال للحضور وإعطاء فحوصات مجانية للطلبة وإعطاء محاضرة توعوية لألمهات.

واستعمال  الحسن  الصحي  بالمظهر  الشخصية،  ونظافتهم  الطلبة  سلوكيات  على  ا  إيجابّيً المبادرة  هذه  انعكست  النتائج: 
األدوات الصحية النظيفة، وتغيرت العديد من عاداتهم الغذائية، فزاد اهتمام الطالبات بالعادات الصحية السليمة أكثر وقد ظهر 
هذا من خالل عمل منشورات ومطويات على لوحات اإلعالنات، وإلقاء كلمات على اإلذاعة، وعمل مسرحيات في االحتفاالت حول 

الموضوع.

ا نقوم  تم نشر المبادرة على صفحتنا على الفيس بوك، كما تم اختيار أفضل المنشورات من إنتاجنا وتوزيعها على المدارس، وحالّيً
بمبادرة 2 ضمن النشاط ) وجبتي سر صحتي( بإنتاج بعض األغذية الصحية وبيعها ألنه ال يوجد مقصف.

/https://www.facebook.com/164625857338195/posts/580716455729131
هذا رابط الفيديو من صفحة المدرسة على الفيس بوك
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محمد عبدالكريم هيشان السليحات
المديرية التي فزت عنها: لواء وادي السير

المدرسة التي فزت عنها: الزيود األساسية للبنين

مركز الفوز: الثاني 

المؤهالت العلمية: بكالوريوس علوم حياتية

عدد نصاب الحصص: 20  + عدد سنوات الخبرة: 7 

  هل لديك هواية مميزة تود مشاركتنا بها؟

الرماية والمطالعة.

  هل هناك أي نشاطات مجتمعية شاركت أو تشارك بها؟

جمع التبرعات.

  اذكر اسم أكثر عمل أدبي ) رواية، كتاب، ديوان شعر....( أثر بك كتربوي ولماذا؟
كتاب »االنضباط التعاوني« ل لندا البرت.

  عرفنا عن نفسك كتربوي بكلمات؟

محب للتدرب على إعطاء الحصص وأساليب التدريس.
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  ما هو المميز في عملك ؟

متنوع وجديد ويمأل النقص في المكان.

  ماذا تعني لك مهنتك كمعلم ؟

أنا معد لألفراد الذين سوف يبنون أمة وينهضون بالوطن.

  ما هو دورك األمثل في خدمة الميدان التربوي ؟

مدرب للمعلمين زمالئي، وداعم لألفكار الجديدة وللطلبة المتميزين، ومعزز للطلبة الضعاف.

  كيف تصف عالقتك مع طالبك وزمالئك في الميدان؟

احترام فكري متبادل.

  لماذا تقدمت للجائزة ؟
لتطوير ميدان التربية ومخاطبة المتميزين والمبدعين.

  ما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة ؟

ثقافة تربوية جيدة، وأساليب تدريس جديدة، وثقة بالنفس.

  ما هي الرسالة التي توجهها لزمالئك التربويين لتحفيزهم لخوض هذة التجربة والسعي للتميز؟

لكل معلم عمل مميز، ولكل عقل فكر جوهري ال تبخل على غيرك بمعرفته.

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

ال أنسى لك هذا الجميل، وسوف أرده لك بعمل أجمل يخدم هذا الميدان.
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لبدنك عليك حق ...
هــدف المبــادرة: تتمحــور أهــداف مبادرتــي حــول صحــة الطالــب البدنيــة والعقليــة والنفســية؛ حيــث إن طلبتــي فــي طــور نمــو 
جســمي وعقلــي وفــي مرحلــة تكــون الشــخصية، وكمعلــم مســؤول ال بــد مــن أن أهتــم بتلــك الجوانب وتنشــئتها تنشــئة ســليمة 
ومعالجــة الخلــل وتقليــل الضــرر المالحــظ إن وجــد فــي بيئــة مدرســتي ومجتمعــي، وال ســيما أننــي معلــم العلــوم واألحيــاء فــي 

مدرســتي.

الفئة المستهدفة: هم طلبتي من الصف الرابع إلى العاشر األساسي وما ينقلونه من أثر ألسرهم ومجتمعهم.

 التحديــات: عــدم إقبــال الطلبــة علــى الشــراء مــن المقصــف الصحــي، وأســعار األطعمــة الصحيــة المرتفــع، وهنــا اســتعنا 
بالطلبــة أنفســهم؛ حيــث شــكلنا مجموعــة البحــث لعمــل مقابــالت مــع الطلبــة وإقناعهــم ونشــر الثقافــة الصحيــة واالســتبانات 
فــي المدرســة، وتحليلهــا، وتخصيــص فقــرة صحيــة فــي إذاعــة المدرســة الصباحيــة، وعمــل بحــث عــن أثــر المأكــوالت المصنعــة 
علــى صحــة األطفــال ونموهــم، شــارك فيــه طلبــة المدرســة، ويحتــوي علــى إحصائيــات، وقــد بدأنــا بشــراء أطعمــة صحيــة بحســب 
الموســم، وذلــك النخفــاض ســعرها وتقديــم المأكــوالت بطريقــة مرغوبــة )صنــدوق غــداء(، وقــد القــت هــذه الفكــرة قبــوًلا لــدى 
األهالــي، ومــن التحديــات التنســيق مــع محاضريــن وزائريــن مــن القطــاع الخــاص والمؤسســات الحكوميــة، وقــد قمنــا باالتصــال 
والبحــث عــن أخصائيــي تغذيــة مــن الجامعــات وأطبــاء أســنان مــن المراكــز الخاصــة، وتأميــن مــكان لعقــد المحاضــرات فــي مركــز 
تكنولوجيــا المعلومــات ألمانــة عمــان والمجهــز لهــذا الغــرض، واســتفدنا مــن خبــرات متقاعــدي وزارة الصحــة والدفــاع المدنــي؛ 
باجتماعهــم بالطلبــة، ومــن تحدياتنــا قلــة الحصــص الالصفيــة وضيــق الغــرف والمرافــق المدرســية؛ حيــث اســتفدنا مــن حصــص 

النشــاط لرفدنــا بالزمــن، وملعــب أمانــة عمــان والبيئــة الحرجيــة المجــاورة لرفدنــا بالمــكان.

بدأنــا وزمالئــي المعلميــن وطلبتــي باعتمــاد مزوديــن دائميــن للمــواد الغذائيــة باســتمرار، وتقــوم لجنــة البحــث بتوزيــع اســتبانات 
لتتعــرف علــى طبيعــة غــذاء الطلبــة واألطعمــة المرغوبــة والنظافــة الشــخصية ووجبــة األفطــار ونظافــة البيئــة المدرســية، وكيف 
نتخلــص بطريقــة صحيحــة مــن نفايــات المدرســة، وتــم بعــد ذلــك التنســيق مــع شــركة لتدويــر النفايــات الورقيــة ووضعنــا صناديق 
ــمية  ــراض الموس ــة باألم ــة الصحي ــبوعية للتوعي ــط أس ــة حائ ــأنا مجل ــات، وأنش ــر النفاي ــة تدوي ــر ثقاف ــات لنش ــل النفاي ــة لفص ملون
ــة  ــس أب« وصفح ــة »وات ــاء مجموع ــر إنش ــي عب ــع األهال ــا م ــورات. تواصلن ــاث والمنش ــر األبح ــة وآخ ــة بالتغذي ــراض المتعلق واألم
المدرســة علــى الفيــس بــوك لتخصيــص يــوم للســير علــى األقــدام بمشــاركة األهالــي والمعلميــن والطلبــة، وقمنــا فــي حديقــة 

مدرســتنا بطمــر النفايــات المنزليــة لتحويلهــا إلــى ســماد طبيعــي للمزروعــات.

وقمــت بتهيئــة البيئــة التعليميــة باالجتماعــات مــع المعلميــن والتواصــل مــع أوليــاء األمــور مــن خــالل وســائل االتصــال المتنوعــة، 
وإنشــاء فــرق البحــث مــن الطلبــة، واالســتعانة بمــوارد المدرســة والمجتمــع والتكنولوجيــا.
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ــار  ــادرة تهتــم بالطالــب مــن مختلــف الجوانــب، وتبنــي شــخصيته بطريقــة ســليمة، وتجعلــه قــادًرا علــى اختي كمــا أن هــذه المب
األفضــل بعــد االطــالع والمقارنــة، وتعــزز فيــه المســؤولية تجــاه نفســه وتعلمــه وبيئتــه ومجتمعــه، فيقبــل علــى األطعمــة الصحية 
ويهتــم بمكونــات وجبتــه، ويســتغل أوقــات فراغــه فــي ممارســة الرياضــة وحضــور النــدوات، ويربــط العلــم بالواقــع مــن خــالل 

حصصــه المخبريــة وطمــر النفايــات وتدويرهــا، ويتواصــل مــع غيــره وينافســه.

وحرصــت علــى نشــر مبادرتــي عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي، وأطلع األهالــي عليهــا والزمــالء المعلميــن والمشــرفين والمدارس 
المجــاورة، وبدورهــم الطلبــة يقومــون بنقــل اثــر المبــادرة ألســرهم وأقرانهــم ومجتمعهم.
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عائشة عايد حماد شنيكات 
المديرية التي فزت عنها: قصبة السلط 

المدرسة التي فزت عنها: مريم بنت عمران األساسية المختلطة

مركز الفوز: الثالث

المؤهالت العلمية: بكالوريوس اللغة العربية

عدد نصاب الحصص: 20 + عدد سنوات الخبرة: 23 

  هل لديك هواية مميزة تود مشاركتنا بها؟

القراءة والمشاركة في المبادرات المجتمعية الخالقة.

  هل هناك أي نشاطات مجتمعية شاركت أو تشارك بها؟

مبادرة ) التكافل االجتماعي ( لتأمين مواد غذائية ومساعدات نقدية وألبسة وحقائب وقرطاسية......

  اذكر اسم أكثر عمل أدبي ) رواية، كتاب، ديوان شعر....( أثر بك كتربوي ولماذا؟
)الّشــخصية المؤثــرة( تنميــة بشــرية؛ فهــو يقــدم صــورة للّشــخصية الجذابــة الناجحــة. وأقــرأ إلبراهيــم الفقــي 

بشــكل عــام.
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  عرفنا عن نفسك كتربوي بكلمات؟

أنــا معلمــة حاصلــة علــى درجــة البكالوريــوس فــي اللغــة العربيــة، وأقــوم بتطبيــق مناهــج التربيــة فــي الميــدان التربــوي مــن خــالل 
أســاليب وأنمــاط تدريــس إليجــاد جيــٍل واٍع ومــدرٍك لــدوره فــي الحيــاة.

  ما هو المميز في عملك ؟

المميــز فــي عملــي هــو االرتبــاط األخالقــي مــع طلبتــي، واألمانــة فــي التدريــس، وحــب العطــاء، ومواجهــة التحديــات وتجاوزهــا 
للوصــول مــع طلبتــي للنتائــج المرجــوة.

  ماذا تعني لك مهنتك كمعلم ؟

ــاء  ــي واالرتق ــداد طلبت ــي إع ــاء ف ــل األعب ــاء، وأتحم ــة األنبي ــون ورث ــامية... فالمعلم ــالة س ــي رس ــي ل ــم يعن ــة التعلي ــي الحقيق ف
بمســتواهم، وغــرس قيــم الفضيلــة فــي نفوســهم؛ ليحققــوا النهضــة لمجتمعهــم.

  ما هو دورك األمثل في خدمة الميدان التربوي ؟

دوري عظيــم فــي الميــدان التربــوي؛ إنــه يتجســد فــي المســاهمة فــي نهضــة المجتمــع مــن خــالل إعــداد جيــل ذي دافعيــة كبيرة، 
محصــن بالمعرفــة، يتحلــى بمــكارم األخــالق وحســن االنتمــاء للوطــن، مــن خــالل القــدوة الحســنة وتــرك األثــر البنــاء فــي نفــوس 

. لطلبة ا

  كيف تصف عالقتك مع طالبك وزمالئك في الميدان؟

ــهم  ــي نفوس ــرس ف ــم وأغ ــزز نجاحاته ــم وأع ــم وأحالمه ــى طموحاته ــا، أرع ــة ألبنائه ــة المحب ــي كاألم الحاني ــي بطلبت عالقت
األخــالق العاليــة؛ حيــث إننــي القــدوة لهــم فــي تحمــل المســؤوليات والتســامح وقبــول اآلخــر. عالقتــي بزميالتــي عالقــة قائمــة 

ــناط بــه. علــى الــود واالحتــرام المتبــادل، نتعــاون مًعــا لتنشــئة جيــل متســلح بالعلــم قــادر علــى القيــام بالمســؤوليات التــي سُتـ

  لماذا تقدمت للجائزة ؟
ألننــي وجــدت كثيــًرا مــن جوانــب التميــز فــي شــخصيتي وفــي مــا أقــوم بــه مــن مهــام، وألننــي وجدتهــا فرصــًة لتطويــر ذاتــي 
وترجمــة رؤيتــي ورســالتي علــى أرض الواقــع... فالتميــز ال يأتــي بيــن ليلــة وضحاهــا، بــل مــن خــالل عمــٍل ُمْضــٍن وإصــراٍر وعزيمــة؛ فهــو 

رحلــة نحــو تحقيــق الــذات.
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  ما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة ؟

أنــا اآلن ســفيرة للجائــزة، أقــوم بنشــر ثقافــة التميــز بيــن الزميــالت والزمــالء، وقــدوة فــي العطــاء، أســاهم فــي النهــوض بالوطــن 
مــن خــالل دوري األساســي.... واكتســبت أيًضــا ضــرورة توثيــق أعمالــي وكذلــك بحثــت عــن نقــاط القــوة وأبرزتهــا ونقــاط الضعــف 

لكــي اعمــل علــى تحســينها، فقــد حقــق الخــوض فــي معاييــر الجائــزة لــي الكثيــر.

  ما هي الرسالة التي توجهها لزمالئك التربويين لتحفيزهم لخوض هذه التجربة والسعي للتميز؟

أشــجع الزميــالت والزمــالء علــى خــوض التجربــة،... فمعاييــر الجائــزة تدخلــك فــي تجــارب تقــوي نقــاط ضعفــك وتبــرز نقــاط قوتــك 
وتجعلــك محــط أنظــار الجميــع.

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

أتوجــه بالّشــكر الجزيــل لــكل مــن دعــم تميــزي وآمــن بقدراتــي، وعــزز دوافــع االبتــكار عنــدي، وألهــب روح التحــدي واإلصــرار فــي 
ــر الجــزاء. ــر واالحتــرام، وجزاهــم اهلل عنــي خي نفســي...... أزجــي إليهــم أصــدق مشــاعر المحبــة والتقدي
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بصمتي في صفي ومدرستي ...
ا وتحسين بيئة التعلم. ا وتعلمّيً الهدف: االرتقاء بالطلبة سلوكّيً

الفئة المستهدفة: طلبة المدرسة جميًعا من الروضة حتى الثامن.

ــن  ــر الداعمي ــطة، وتوفي ــن األنش ــر م ــقة لكثي ــة، ومنس ــؤولة اإلذاع ــة، ومس ــص 21 حص ــن الحص ــي م ــت؛ فنصاب ــات: الوق التحدي
لالنشــطة والمبــادرات، وقمــت بتذليــل التحديــات بــِـعقد لقــاء مــع المجتمــع المحلــي، واســتقطاب داعميــن، ومــن أجــل التنفيــذ 

ــادرات. ــذ المب ــبت لتنفي ــام الس ــغال وأي ــاط واإلش ــص النش ــتغالل حص باس

اإلجــراءات: وضــع خطــة عمــل أساســية وبديلــة تتضمــن آليــة تنفيذهــا تســمية أجنحــة المدرســة بأســماء ذات دالالت مختلفــة 
)جنــاح الهاشــميون وجنــاح األردن أرض الحضــارات وجنــاح مشــاهير مــن بلــدي(، وإطــالق أســماء علــى الغــرف الصفيــة ذات دالالت 
ــة  ــات جداري ــرات بلوح ــي المم ــوف وف ــل الصف ــك داخ ــة ذل ــا بترجم ــة، وأخذن ــماء األجنح ــب وأس ــة تتناس ــة وأثري ــمية ووطني هاش
وصــور ورســومات ودهــان وإنشــاء المكتبــات وتغذيتهــا بالكتــب المنوعــة، وإنشــاء غرفــة أســميتها »اســتراحة الطالــب« وزودتهــا 
بمســرح الدمــى التعليمــي وألعــاب وشاشــة لعــرض األفــالم، إجــراء مســابقات الســتدامة تحقيــق األهــداف؛ مثــل مســابقة أنظــف 
صــف، وأفضــل بصمــة، والطالــب المثالــي، وتأليــف القصــص، والمســرحيات، وتصميــم مطويــات وغيرهــا، وتكريــم الفائزيــن شــهرّيًا 

ــا. وفصلّيً

إجــراءات لتهيئــة البيئــة التعليميــة: رســم خطــة أساســية وأخــرى بديلــة تتضمــن جميــع اإلجــراءات الســابقة، وتوزيــع المهــام 
علــى المشــاركين، وتأميــن المــواد الالزمــة بإطــار زمنــي يضــم كل الخطــوات.

النتائــج التــي حققتهــا المبــادرة: المبــادرة تمثــل أنموذًجــا فــي تحمــل المســؤولية والتفانــي وحــب العمــل والتحفيز على حســن 
األداء؛ حيــث انطلقــت منهــا مبــادرات إبداعيــة كان لهــا األثــر األكبــر فــي دعــم تعلــم الطلبــة وبيئــة التعلــم وتعديــل ســلوكهم، 
والعمــل بــروح الفريــق، وتــرك بصمــة جميلــة، وقــد كــرم المشــاركون وكانــت نــواة انطلــق منهــا عــدة مبــادرات كمبــادرة )أجمــل 

صــف(، و)أنــا أقــرأ أنــا غيــر( لدعــم المكتبــات وغيرهــا.

اإلجــراءات المتبعــة لنقــل األثــر إلــى الميــدان التربــوي: إقامــة معــرض للتــراث ولمنتجــات يدويــة مــن إنتــاج الطلبــة، ودعــوة 
المجتمــع المحلــي إليــه، ونشــر اإلنجــازات وقصــص النجــاح مــن خــالل المطويــات والمجــالت وصفحــة المدرســة اإللكترونيــة، وجعل 

كل مــن يــزور المدرســة يتجــول ليــرى مخرجــات المبــادرة.
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غادة غازي سليم الصغير
المديرية التي فزت عنها: لواء ماركا

المدرسة التي فزت عنها: أم كلثوم بنت عقبة الثانوية المختلطة

مركز الفوز: الثالث

المؤهالت العلمية: بكالوريوس اقتصاد منزلي

عدد نصاب الحصص: 20 + عدد سنوات الخبرة: 12 

  هل لديك هواية مميزة تود مشاركتنا بها؟

ــتخدمة  ــواد المس ــت الم ــة إذا كان ــة، خاص ــاويها متع ــزة ال تس ــة ممي ــه فني ــكار قطع ــي وابت ــل الفن ــة العم متع
ــز  ــة والتطري ــي الحياك ــي ف ــتخدمة مهارات ــر(، مس ــادة التدوي ــة )إع ــياء المتلف ــا األش ــن بقاي ــي م ــل ه ــي العم ف

ــي. ــن الطه ــرز وف ــتخدام الخ واس

  هل هناك أي نشاطات مجتمعية شاركت أو تشارك بها؟

عقــد دورات للمجتمــع المحلــي لتعليــم الطهــي وفنونــه؛ مــن ســلطات وحلويــات ومعجنــات ومخلــالت ومربيات 
وتدويــر بقايــا األطعمــة وإنتــاج كتيبــات بهــذا الخصــوص لعمــوم الفائــدة، وعقــد ورشــة تعليميــة لصيانــة األدوات 

الكهربائيــة البســيطة )مكــواة/ خــالط/ تركيــب أباريــز(.
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  اذكر اسم أكثر عمل أدبي ) رواية، كتاب، ديوان شعر....( أثر بك كتربوي ولماذا؟
كتــاب مائــة مــن عظمــاء اإلســالم غيــروا مجــرى التاريــخ للكاتــب )جهــاد التربانــي(، الكتــاب يتحــدث عــن تاريــخ العظمــاء بأســلوب 
شــيق ومثيــر، لذلــك أستشــهد بالحصــص بمواقــف هــؤالء العظمــاء ومــا تحملــه المواقــف مــن إيثــار وعطــاء وصــدق وحــب 

ــوالت. وبط

  عرفنا عن نفسك كمميز؟

معلمــة مؤمنــة بمهنــة التعليــم، تحمــل رســالة ورؤيــة إلعــداد جيــل يتحمــل المســؤوليات الشــاملة والصعــاب الحياتيــة، ويتماشــى 
مــع المتغيــرات، ويعــي دوره الحقيقــي بمســيرة نمــاء ذاتــه ومحيطه، ويخلــص لوطنــه. معلمة وأم مســؤولة متعاونة ومتمســكة 

ــادئ واالخالق. بالمب

  ما هو المميز بعملك؟

العطاء بالعمل الذي نتج عن علم وتطوير ذات وحب وتفاٍن واستمتاع.

  ماذا تعني لك مهنتك كمعلم؟

هي رسالة األنبياء، أجّل وأطهر وأرقى مهنة. مهنة تنير القناديل في دروب أبنائنا، وتنشر الضياء، وتقضي على ظالم الجهل.

  ما هو دورك األمثل في خدمة الميدان التربوي؟

تغييــر ثقافــة الطالــب نحــو حــب المهنــة وجدواهــا فــي ثقافــة العمــل واإلنتــاج بــدًلا مــن ثقافــة العيــب، ودعــم ومســاندة الزميلــة، 
وضــرب القــدوة والمثــل فــي االلتــزام واإلخــالص فــي تأديــة المهــام بمــا يخــدم مصلحــة العمــل.

  كيف تصف عالقتك مع طالبك وزمالئك بالميدان؟

عالقتــي بزميالتــي عالقــة متزنــة مبنيــة علــى تبــادل الخبــرات واإليثــار واالحتــرام المميــز والمــرح، تلــك العالقــة القائمــة علــى اإلنجــاز 
والنشــاط والتشــارك أكســبتني ثقــة بأدائــي نحــو طالباتــي، ممــا جعلنــي اســًما يقتــرن بالحــب والعطــاء بحمــد اهلل وشــكره.
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  لماذا تقدمت للجائزة؟
ــي  ــزة ف ــدم للجائ ــت التق ــي أدرج ــدي ومثابرت ــي وجه ــي بعمل ــره(، ولثقت ــًرا ي ــال ذرة خي ــل مثق ــن يعم ــى: )م ــه تعال ــي بقول إليمان

ــه. ــكر ذات ــر وش ــن تقدي ــث ع ــد يبح ــيما أن كل مجته ــي، وال س ــر ذات ــنوية لتطوي ــي الس خطت

  ما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة؟

جائــزة الملكــة رانيــا العبــد اهلل للتميــز التربــوي بمعاييرهــا دفعتنــي للســير قدًمــا بخطــوات ثابتــة وواثقــة؛ حيــث إنهــا رتبــت أوراقــي 
وأفــكاري وعملــي مــن خــالل التخطيــط المنظــم والعمــل الممنهــج.

  ما هي الرسالة التي توجهها لزمالئك التربويين؟

رســالتي لزمالئــي التربوييــن.. أخلــص عملــك هلل تعالــى، وكــن صاحــب همــة وإرادة، وتعامــل بحــب وإيجابيــة، وال تكــن فــي مــكان 
دون أن تتــرك فيــه أثــًرا ويكــن لــك فيــه بصمــة إبــداع وفخــر.

رسالة توجهها إلى معلم ترك فيك بصمة.
أشــكر مديرتــي الفاضلــة وزميالتــي اللواتــي ســاهمن فــي وصولــي إلــى المركــز الثالــث فــي جائــزة الملكــة رانيــا العبــداهلل للمعلــم 
ــد  ــى الج ــزي عل ــتمراري وتحفي ــي اس ــب ف ــر طي ــم أث ــذا الدع ــد كان له ــده، فق ــرار وبع ــاذ الق ــل اتخ ــي قب ــي دعمنن ــز، واللوات المتمي

والمثابــرة للوصــول لــكل إنجــاز حققتــه.

مشاريع صغيرة ...
الهدف:

تدريب الطالبات على إنتاج الكيك بمواصفات عالية، وعمل مشاريع صغيرة من خالل بيع اإلنتاج.  •
التدريب على اإلبداع واالبتكار.  •

تقدير القيمة الغذائية والغذاء الصحي للعمل المنزلي.  •

الفئة المستهدفة: الصف السادس والصف العاشر.

التحديات: تغيير ثقافة الطالب نحو العمل واإلنتاج بدًلا من ثقافة العيب.
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مواجهة التحديات: تشجيع الطالبات على إنتاج )كب كيك( وتزيينه بعجينة السكر والكريما وبيعه للزميالت والجيران.

اإلجــراءات:  تطبيــق مســتمر للعمــل )صناعــة الكــب كيــك( فــي المشــغل وتزيينــه؛ لتدريــب الطالبــات علــى العمــل المتقــن، وبيعــه 
فــي المدرســة، ورصــد األربــاح لمشــاريع مشــابهة للطالــب الفقيــر.

اإلجــراءات التــي قمــت بهــا لتحقيــق األهــداف: قمــت بعــرض فيديــو توضيحــي عــن )إنتــاج الكيــك وتزيينــه وفنونــه(، وتنســيق 
ــل  ــة للعم ــواد واألدوات الالزم ــر الم ــة، وتوفي ــة المهني ــص التربي ــي حص ــي ف ــق عمل ــك(، وتطبي ــة ل) روان كي ــة تعليمي ــارة ميداني زي

للطالبــات مــن المــواد المتوفــرة فــي مشــغل التربيــة المهنيــة.

النتائــج: إظهــار مهــارات وإبــداع ومواهــب الطالبــات، وتشــجيع الطالبــات علــى العمــل والمشــاركة وتــرك االنطــواء والعزلــة مــن 
خــالل الفخــر بأعمالهــن، وتغييــر نظــرة الطالبــة الحتــرام أصحــاب المهــن وتقديرهــم، ونجــاح مشــروعات صغيــرة للطالبــات ورصــد 

أربــاح خاصــة فيهــن.

اإلجراءات التي قمت بها لنقل األثر: مشاركة المعلمات في حصص النشاط؛ لتدريب الطالبات على اإلبداع واإلنتاج.



الفئة الثالثة
المتميزون الحاصلون على جائزة الملكة رانيا العبدالّله للمعلم المتميز
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المازة راجح خطايبة
المديرية التي فزت عنها: قصبة إربد

المدرسة التي فزت عنها: حكما الثانوية للبنات

مركز الفوز: الثاني

المؤهالت العلمية: دكتوراه

التخصص: اللغة العربية

عدد نصاب الحصص: 21 + عدد سنوات الخبرة: 10

  هل لديك هواية مميزة تود مشاركتنا بها؟

من هواياتي كتابة الشعر والرسم.

  هل هناك أي نشاطات مجتمعية شاركت أو تشارك بها؟

ــات،  ــة لألمه ــة للمطالع ــا دورة تحفيزي ــي« وأجرين ــرأ كتاب ــادرة »اق ــة كمب ــاطات المجتمعي ــن النش ــر م ــدي الكثي ل
ــل دورة  ــرار. وعم ــت ع ــينّية وبي ــة الحس ــنين والمكتب ــر للمس ــي دار الب ــع طالبات ــر وزرت م ــادرات التدوي ــت بمب وقم
أصدقــاء الشــرطة، واســتقبلُت بنــك الــدم فــي المدرســة وتواصلــُت مــع المجتمــع المحلــي للتبــرع بالــدم، وأخــذت 
آراء بعضهــم لحــل المشــكالت ضمــن مبــادرة )حاورنــي ألســاعدك(، وأشــركُتهم فــي أعمــال الصيانــة المدرســية، 

ــة ودعوتهــم لالحتفــاالت المدرســية، وأقمــت معرضــً لبيــع الكتــب للطالبــات بأســعار رمزّي
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  اذكر اسم اكثر عمل أدبي ) رواية، كتاب، شعر....( أثر بك كتربوي ولماذا؟
كتــاب )أدوات المعلــم( وهــو كتــاب مترجــم مــن قبــل فضــل أبــو العــالء وآخريــن، وقــد أثــر بــي هــذا الكتــاب كتربويــة مــن ناحيــة 
احتوائــه علــى العديــد مــن اســتراتيجيات التدريــس الحديثــة التــي تحّفــز اإلبــداع، ووجــدت فيــه تفصيــال جيــدا إلجــراءات التدريــس 

إلــى جانــب التنويــع والتشــويق فــي هــذه االســتراتيجيات.

  عرفنا عن نفسك كتربوي بكلمات؟

قائــدة فاعلــة ومتفاعلــة، وقــدوة حســنة، ومكتشــفة للمواهــب، باحثــة وميســرة ومعــززة وداعمــة، ومصــدر للمعرفــة ومطّبقــة 
فــة للوســائط الســمعّية والبصرّيــة واإللكترونيــة والمصــادر  لهــا ومرشــدة ألدواتهــا، ومحفــزة لإلبــداع ومســتثمرة للطاقــات، وموظِّ

الورقّيــة.

  ما هو المميز في عملك ؟

ــة  ــخصّية والمعرفي ــي الش ــتمر لكفايات ــري المس ــز، وتطوي ــة التمي ــى مرتب ــول إل ــة للوص ــيرة التعليمي ــوض بالمس ــي النه محاولت
وتطبيقــي الســتراتيجيات تدريــس واســتراتيجيات تقويــم حديثــة ونقلــي أثــر التعلــم إلــى زميالتــي وطالباتــي، وتطويــري ألســاليب 

ــة(. ــول إلكتروني ــات وفص ــة )مدون ــات افتراضّي ــل مجتمع ــات بعم ــا المعلوم ــي لتكنولوجي ــة، وتوظيف ــس عصرّي ــق تدري وطرائ

  ماذا تعني لك مهنتك كمعلم ؟

تعنــي لــي أننــي مســؤولة أمــام اهلل فــي بنــاء العقــول الواعيــة والمبدعــة، ومســؤولة فــي قيــادة المواقــف الواقعيــة واالنخــراط 
فــي المجتمــع وخدمتــه، ومســؤولة فــي تطويــر كفاياتــي الشــخصّية والمعرفّيــة بشــكل مســتمر.

  ما هو دورك االمثل في خدمة الميدان التربوي ؟

يتمّثــل فــي تفعيلــي لمجتمعــات التعّلــم المهنّيــة، ونقــل خبراتــي التربويــة عــن طريــق االجتماعــات الفنّيــة، وإعــداد ورشــات تدريبّية 
للمعلميــن، وقيامــي بتطويــر اســتراتيجيات تدريــس حديثــة عــن طريق عمــل األبحــاث التربوية ونشــرها بالمجــالت العالميــة وقيامي 
بإطــالق عــدة مبــادرات ومشــاريع كان لهــا أثــر فــي محاولــة تحســين مســتوى الطالبــات فــي اللغــة العربيــة وتحســين بيئــة التعلــم 

والتعليم. 
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  كيف تصف عالقتك مع طالبك وزمالئك في الميدان؟

عالقــة صداقــة مبنيــة علــى االحتــرام والعــدل والمســاواة والليــن، ولمراعــاة الفــروق الفردّيــة وتحســين مخرجــات التعليــم،. وأوجــه 
ــالت   ــية والزمي ــع اإلدارة المدرس ــة م ــي المهنّي ــّزز عالقات ــة، وأع ــز الثق ــزم، وتعزي ــا بح ــكالتهن ومواجهته ــل مش ــي ح ــي ف طالبات

واتعامــل معهــن باحتــرام، واتقّبــل آرائهــم وأفكارهــم ومقترحاتهــن واســتثمرها فــي تطويــر أدائــي وأدازميالتــي 

  لماذا تقدمت للجائزة ؟
ألنني وجدت أّن معايير الجائزة تمثلني، وأقوم بتطبيقها في مسيرتي التعليمّية، ووجدت أنها تلبي طموحي كمعلمة متميزة؛ مما 
يدعمني معنويا ويهيئ لي الفرصة في توثيق استراتيجيات التدريس والتقويم التي استخدمها، والتي أقوم بابتكارها وتطويرها، 
والمبادرات والمشاريع التي أخدم بها مدرستي ومجتمعي؛ مما يتيح لي فرصة ذهبّية في تأمل ذاتي واكتشاف مواطن القوة 

والضعف في أدائي وتطويره نحو األفضل.

  ما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة ؟

اكتشفت مواطن القوة في أدائي وارتفعت روحي المعنوية وبدأت أنشر تجربتي في التدريس على نطاق أوسع.

  ما هي الرسالة التي توجهها لزمالئك التربويين لتحفيزهم لخوض هذه التجربة والسعي للتميز؟

أقول لجميع زمالئي المعلمين، مسيرة النجاح العظيمة تبدأ بخطوة، ابدأ وال تتردد، وال تحرم نفسك فرحة الفوز والشعور بالنجاح، 
واستثمر فرصة تحقيق الذات والسير بخطى ثابتة وصحيحة نحو تطوير ذاتك، والنهوض بمسيرتك التعليمة نحو األهداف المنشودة.

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

رسالة شكر وعرفان بالجميل، لكل من ساندني فعمل المعروف دائم والجميل محفوظ، لن أنسى هذه الوقفة النبيلة، وأسأل اهلل 
أن يقدرني على رد الجميل ، أقدر جهودكم فلكم مني كّل الثناء والتقدير.

ُلغتي مرآة فكري ...
ا، ومحاولة التصّدي لخطر انتشار لغة أرابيز في  الهدف العام من المبادرة: محاولة عالج ضعف الطالبات لغوّيًا ونحوّيًا وإمالئّيً
اللغة العربّية؛ لتضّم أهّم مبادئ  التواصل االجتماعّي، وما نتج عنها من أخطاء لغوّية ونحوّية وإمالئّية، بتبسيط قواعد  مواقع 
النحو واإلمالء، وفق منهج مبتكر يرّكز القاعدة في عبارة مختصرة جًدا، وجاذبة، ومرفقة بأمثلتها التطبيقية؛ كي تترّسخ أساسيات 

القواعد في أذهان الطالبات.
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الفئة المعنية أو المستهدفة: طالبات مدرسة حكما الثانوّية للبنات.

ونقص  للمدرسة،  المادية  اإلمكانات  قلة  مواجهتها:  وكيفّية  التنفيذ،  أثناء  في  واجهتني  التي  والصعوبات  التحديات 
إلى جانب  المعلمات،  الطالبات وبعض  االهتمام من بعض  التعليمية، وضعف  الوسائل  الكافية لتشكيل  األدوات والمستلزمات 

ضغط النصاب التدريسي وضيق الوقت، وصعوبة االلتقاء بالطالبات لفترات مناسبة.

كيفّية مواجهة التحديات: لمواجهة قلة اإلمكانات المادية؛ وظّفت عمليات التدوير المختلفة، مثل: إعادة تدوير الورق والكرتون 
وصناديق الفلين لتشكيل بعض الوسائل وإعادة تدوير CD’s لتشكيل بحيرات السمك التي تحمل بطاقات)قل وال تقل( والجداريات 
التصويبّية لألخطاء اللغوية ووسائل األمثلة التطبيقية. إلى جانب مساهمات نقدية بسيطة من المدرسة، ومني )المعلمة المسؤولة( 
ومن بعض الطالبات. ولمواجهة ضعف االهتمام من بعض الطالبات وبعض المعلمات قمت بنشر الفكرة بعمل حمالت توعية، في 
لوحات اإلعالنات وأبواب الصفوف، وعن طريق المطويات، وعبر واإلذاعة المدرسية، واالجتماع بمعلمات المدرسة عن طريق مديرة 
المدرسة، وخصوًصا معلمات اللغة العربّية، وعمل حوافز تكريم للطالبات المشاركات. ولمواجهة ضغط النصاب التدريسي وضيق 
الوقت، وصعوبة االلتقاء بالطالبات لفترات مناسبة، قمت بالعمل مع طالباتي بعد انتهاء الدوام المدرسّي، أو في حصص الفراغ مع 
بعض المعلمات المتطوعات، وقمت أيًضا بإنشاء مجموعات على) الواتس(؛ للعمل خارج أوقات الدوام، والقيام بعمليات التنظيم، 

واستالم التقارير، وتوزيع المهام على الطالبات.

ــرة  ــة مدي ــذ بموافق ــي للتنفي ــدول زمن ــد ج ــت أوال بتحدي ــتمراريتها: قم ــادرة واس ــذ المب ــا لتنفي ــت به ــي قم ــراءات الت اإلج
ــة. المدرس

وحددت آلية العمل على النحو اآلتي:
قمت بصياغة القواعد النحوّية، واللغوّية، واإلمالئّية بأربع طرائق هي:

عقاقير ونشرات طبّية.  •
فوازير، من أنا؟  •

قل وال تقل.  •
اكتب وال تكتب.  •

النتائــج التــي حققتهــا: تمثلــت فــي تحســين مســتوى الطالبــات وعــالج بعــض مواطــن الضعــف بدليــل نتائــج االختبــارات القبليــة 
والبعديــة التــي قمــت بهــا قبــل وبعــد تنفيــذ المبــادرة علــى طالبــات الصــف العاشــر فــي مدرســة حكمــا.

اإلجراءات التي قمت بها لنقل أثر المبادرة إلى الميدان التربوي
 نشــر المبــادرة علــى شــكل قصــة نجــاح فــي موقــع شــبكة اللغــة العربيــة، وتدريــب معلمــات اللغــة العربيــة علــى آليــة التنفيــذ فــي 

مدرســة حكمــا، وبعــض المــدارس المجــاورة مثــل مدرســة مــرو الثانويــة للبنات.
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ريزان محمدعبداهلل عبويني
المديرية التي فزت عنها: بني كنانة 

المدرسة التي فزت عنها:حرثا الثانوية للبنات

مركز الفوز: الثاني 

المؤهالت العلمية : بكالوريوس رياضيات 

عدد نصاب الحصص: 18 + عدد سنوات الخبرة: 9

  اذكر اسم اكثر عمل أدبي ) رواية ، كتاب، شعر....( أثر بك كتربوي ولماذا؟
استمتع بحياتك الكاتب محمد العريفي.

  عرفنا عن نفسك كتربوي بكلمات؟

ميسرة للعملية التعلمية وداعمة للطالبات وقدوة لهن .

  ما هو المميز في عملك ؟

االتقان واالبداع.

  ماذا تعني لك مهنتك كمعلم ؟

رسالة االنبياء والرسل.
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  ما هو دورك االمثل في خدمة الميدان التربوي ؟

نقل الخبرات بكل أمانة ومصداقية و المساعدة في المعرفة الممكنة .

  كيف تصف عالقتك مع طالبك وزمالئك في الميدان؟

عالقة ايجابية يسودها االحترام المتبادل.

  لماذا تقدمت للجائزة ؟
لشعوري بأن عملي متميز يحتاج الى الظهور والدعم .

  ما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة ؟

التعامل مع متميزين من أنحاء مختلفة من األردن و االطالع على قصص نجاحهم.

  ما هي الرسالة التي توجهها لزمالئك التربويين لتحفيزهم لخوض هذه التجربة والسعي للتميز؟

ان كل معلم لديه ما يميزه في عمله وأن هذه الجائزة تعمل على دعم المعلم و تحفيزه .

المسابقة االلكترونية في االختبار الدولي بيزا ...
الهدف الرئيس من النشاط : نشر ثقافة االختبار الدولي بيزا وتدريب الفئة المستهدفة في االختبار على األسئلة القرائية.

 الفئة المستهدفة : طالب الصف العاشر في مديرية تربية بني كنانة .

ــالح  ــة إلص ــي المديري ــوب ف ــدس الحاس ــتعانة بمهن ــت باالس ــار وقم ــذ االختب ــاء تنفي ــت أثن ــبكة االنترن ــي ش ــل ف ــات : عط  التحدي
ــل. العط

 االجراءات :
التواصل مع مشرف الرياضيات ورئيس قسم االشراف في مديرية تربية بني كنانة لوضع خطة العمل.  •

توجيــه كتــاب رســمي للمــدارس بترشــيح ثالثــة طــالب مــن كل مدرســة مــن طــالب الصــف العاشــر للمشــاركة في المســابقة   •
بنــاء علــى نتائــج االختبــار التشــخيصي الختبــار البيــزا  الــذي أقيــم فــي المدرســة.
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آلية االختبار االلكتروني :
تــم تنفيــذ االختبــار باســتخدام موقــع تفاعلــي يوجــد عليــه مجموعــة مــن اســئلة االختبــارات الســابقة )معــد مســبقا مــن   •

ــؤوالت (. ــات المس ــل المعلم قب
يتضمن االختبار االسئلة الموضوعية )االختيار من متعدد (.  •

يعطي الموقع النتائج مباشرة للطالب وترتيب المدرسة مع المدارس المشاركة، ويقوم بتحليل النتائج مباشرة .  
تم تنفيذ االختبار على 3 مراحل واختيار المدرسة الفائزة على نظام التصفيات .  •

مكان تنفيذ المسابقة : مركز مصادر التعلم في مديرية تربية بني كنانة .

 النتائج من المسابقة :
تعميم فكرة عمل االختبارات االلكترونية .  •

نشر ثقافة االختبار الدولي بيزا .  •
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عالء عبداهلل علي الزعبي
المديرية التي فزت عنها: لواء بني كنانة

المدرسة التي فزت عنها: عزريت األساسية للبنين

مركز الفوز: الثالث

المؤهالت العلمية: ماجستير

التخصص : علم الحاسوب

عدد نصاب الحصص: 12 + عدد سنوات الخبرة: 10

  هل لديك هواية مميزة تود مشاركتنا بها؟  

العمــل علــى جهــاز الحاســوب وتصميــم برامــج والعــاب توعويــه تتناســب قــدرة واحتياجــات الطلبــة وخصوصــا 
طلبــة الحــاالت الخاصــة.

  هل هناك أي نشاطات مجتمعية شاركت أو تشارك بها؟  

عضــو فــي مبــادرة تمكيــن وهــي مبــادرة أردنيــة، تســعى لنشــر ثقافــة الوعــي والمعرفــة وإعــادة تأهيــل وتدريــب 
الشــباب والنســاء وتمكينهــم فــي النواحــي الثقافيــة والمعرفيــة والعلميــة والفنيــة والمهنيــة، كمــا تعمــل علــى 
ــبابية  ــات الش ــة بالطاق ــز الثق ــى تعزي ــل عل ــن وتعم ــاء للوط ــوالء واالنتم ــز ال ــة بتعزي ــة الصالح ــة روح المواطن تنمي

والنســائية المتوفــرة، والتعريــف بهــا وبقصــص نجاحهــا.
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  اذكر اسم اكثر عمل أدبي ) رواية، كتاب، شعر....( أثر بك كتربوي ولماذا؟
كتــاب الزنزانــة لســليمان وكتــاب الســر » The Secret » للكاتبــة روانــدا باريــن، كتــاب رائــع يتحــدث عــن التفكيــر اإليجابــي وأثــره فــي 
تحقيــق األهــداف، مــن خــالل الطاقــة اإليجابيــة واالبتعــاد عــن التفكيــر الســلبي  كتربــوي ســاعدني هــذا الكتــاب على تحفيــز طالبي 

بشــكل فاعــل فــي العمليــة التعلميــة التعليميــة ونقــل أثرهــا إلــى الحيــاة العمليــة.

  عرفنا عن نفسك كتربوي بكلمات؟  

ــً  ــح، مربي ــكل الصحي ــة بالش ــى المعلوم ــول عل ــة الحص ــي كيفي ــب ف ــً للطال ــرًا وموجه ــاعدًا وميس ــون مس ــعى ليك ــم يس معل
مطــورًا لذاتــي مكتشــفا للمواهــب، قائــد تعليمــي لــدي اإليمــان بالمدرســة المجتمعيــة وأهميــة التغييــر ومواكبــة المســتجدات 

ــة وأســاليب التدريــس الحديثــة. التربوي

  ما هو المميز في عملك؟  

ــاليب  ــتخدام أس ــس واس ــاليب التدري ــي أس ــن ف ــن الروتي ــاد ع ــة  واالبتع ــي للطلب ــم وحب ــي للتعلي ــو حب ــي ه ــي عمل ــي ف ــا يميزن م
ــة . ــوار المدرس ــى أس ــب أن يتخط ــم يج ــرة أن التعل ــن بفك ــتراتيجيات، مؤم ــوع باالس ــة وأن ــم متع ــن التعلي ــل م ــة تجع حديث

  ما هو دورك االمثل في خدمة الميدان التربوي؟

مهنتــي كمعلــم تعنــي لــي أنــي صاحــب رســالة ســامية وهادفــة ألنــه فــي كل حــرف أزرعــه فــي عقــل الطالــب هــو بمثابــة نــور 
يزهــو بــه األردن. دوري األمثــل فــي خدمــة الميــدان التربــوي اإلبــداع فــي مجــال تخصصــي ونقــل خبــرة الجائــزة للزمــالء وتحفيزهــم 

وإعطــاء الورشــات التربويــة بأســاليب تدريــس وتقويــم جديــدة بدمــج التكنولوجيــا بالتعليــم.

  كيف تصف عالقتك مع طالبك وزمالئك في الميدان؟

عالقــة احتــرام متبــادل يشــوبها تبــادل الخبــرات العلميــة والعمليــة عالقــة قائمــة علــى المســاعدة فــي ســبيل رفعــة العمليــة 
ــة . التربوي
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  لماذا تقدمت للجائزة ؟  
لكــي أكــون معلمــا متميــزا فــي عملــي، وألرتقــي مــع زمالئــي فــي ُرقــي العمليــة التربويــة والســتالم التغذيــة الراجعة مــن جمعية 

جائــزة الملكــة رانياالعبــداهلل للتميــز التربــوي الكتشــاف نقــاط الضعــف والعمل على تحســينها.

  ما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة ؟

ــق  ــي التوثي ــي علمن ــي وإبداعات ــه قدرات ــفت في ــح اكتش ــار الصحي ــى المس ــي عل ــاج وضعن ــي منه ــبة ل ــي بالنس ــزة ه ــر الجائ معايي
ــل  ــى عم ــجعتني عل ــا ش ــة األردن .كم ــاء ونهض ــى بن ــن عل ــالب قادري ــروج بط ــبل للخ ــر كل الس ــي وتوفي ــع المحل ــة المجتم وخدم

ــة . ــة الهادف ــات التربوي ــوث والمؤلف البح

  ما هي الرسالة التي توجهها لزمالئك التربويين لتحفيزهم لخوض هذه التجربة والسعي للتميز؟  

زمالئــي إن خــوض تجربــة الجائــزة يجعلــك مميــز نحــن أصحــاب رســالة ســامية تتحقــق مــن خــالل اكتســاب المهــارات والقــدرات 
التــي تتمنهــج بمعاييــر الجائــزة نحــن كمعلميــن لنــا القــدرة علــى خــوض التجربــة للوصــول إلــى القمــة.

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

مربيتــي الفاضلــة المعلمــة المثاليــة » أمــي » ألنهــا الســبب بعــد اهلل عــز وجــل بالوصــول إلــى مــا أنــا عليــة مــن خــالل النصائــح التربويــة 
ــخصيتها  ــت، ش ــي إن أصب ــوي عزائم ــي و تق ــي أخطائ ــوب ل ــم و تص ــي الهم ــحذ ل ــا وتش ــم دائم ــة التعلي ــي أمان ــة وتحميل القيم

القياديــة والتربويــة الفــذة أثــرت بشــكل إيجابــي علــى مســتوى أدائــي كمعلــم.   

 أنا استطيع ...
هــدف النشــاط: تنميــة المــوارد البشــرية لــدى الطلبــة وتنميــة قدراتهــم العقليــة وإطــالق العنــان إلبداعاتهــم وتنفيذهــا علــى أرض 

الواقع.

الفئة المستهدفة: طالب المدرسة ، طالب صعوبات التعلم، المجتمع المحلي.

التحديات : عدم توفر المصادر الالزمة لدعم الطالب وقلة اإلمكانات المادية.
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اإلجراءات التي قمت بها لتنفيذ هذا النشاط :
جمع التبرعات من مؤسسات المجتمع المحلي.  •

إطالق المبادرة في اإلذاعة المدرسية وعلى صفحات التواصل االجتماعي.  •
تخصيص غرفة داخل المدرسة وتزويدها بالمصادر الالزمة.  •

تقسيم الطالب المشاركين بالمبادرة حسب الفئة المستهدفة.  •
رصد المالحظات حول المهارات الكتابية والقرائية عند بعض الطالب كما لوحظ مهارات إبداعية عند بعض الطالب.  •

 بنــاء علــى ذلــك قمــت بإعــداد و تطبيــق برنامــج لتعليــم القــراءة والكتابــة والحســاب )برنامــج محوســب ( حيــث أظهــرت النتائــج 
تقــدم ملمــوس وملحــوظ علــى مســتوى الطلبــة الدراســي ومــن هنــا انطلقــت علــى العمــل معهــم علــى ابتــكارات وإبداعــات 

ــادة ثقتهــم بأنفســهم والخــروج بإنجــازات ملموســة علــى ارض الواقــع . حســب المصــادر المتاحــة ممــا أدى إلــى زي

اإلجراءات التي قمت بها لتهيئة البيئة التعليمية لتحقيق األهداف المرجوة من العمل :
 قمــت بتجهيــز غرفــة داخــل المدرســة مجهــزة بمكيــف وتدفئــة وأجهــزة حاســوب مرتبطــة باإلنترنــت وبعــض المصــادر الالزمــة 

ووســائل تعليميــة.

النتائج التي حققتها من خالل هذا النشاط واألثر الذي أحدثته في البيئة التربوية :
أصبــح لــدى الطلبــة ثقــة كبيــرة بأنفســهم وأنهــم قادريــن علــى االبتــكار واإلبداع فــي مجــال الدراســة والحيــاة العمليــة، ولوحظ أن 
هنالــك تقــدم ملمــوس فــي قــدرة طلبــة صعوبــات التعلــم عنــد إجــراء االختبــار التشــخيصي تــم تقييمهــم علــى أنهــم بمســتوى 
الصــف األول الفصــل األول وبعــد تطبيــق البرنامــج عليهــم أصبحــوا بمســتوى الصــف الثانــي المســتوى الثانــي علمــا بأنهــم فــي 

الصــف الســابع األساســي.

أصبحت غرفة أنا استطيع مختبر إلبداعات الطلبة وابتكاراتهم في مجال برمجة الروبوت وإعادة التدوير

اإلجراءات التي قمت بها لنقل اثر العمل إلى الميدان التربوي : تم تطبيق البرنامج على الصف الثالث كبرنامج إثرائي.

وقمت بدعوة بعض المدارس لعرض قصة النجاح واطمح نشر فكرة هذه الغرفة في جميع مدارس المملكة.

 



الفئة الرابعة
المتميزون الحاصلون على جائزة الملكة رانيا العبدالّله للمعلم المتميز
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ليلى عبداهلل » احمد سعيد« حداد
المديرية التي فزت عنها: الزرقاء األولى 

المدرسة التي فزت عنها: أم الدرداء الثانوية للبنات

مركز الفوز: الثاني 

المؤهالت العلمية: دبلوم عاِل تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات

التخصص: علوم حياتية 

عدد سنوات الخبرة: 13 + نصاب الحصص: 15

  هل لديك هواية مميزة تود مشاركتنا بها؟

ــالم  ــن أف ــة؛ م ــم والتعليم المختلف ــائل التعل ــم وس ــي تصمي ــة ف ــات التكنولوجية المختلف ــتخدام التطبيق اس
ودروس علميــة، وكتابــة  قصــص ذاتيــة؛ مثــل يوميــات معلــم.

  هل هناك أي نشاطات مجتمعية شاركت أو تشارك بها؟

ــة،  ــى الجن ــبقني إل ــي تس ــادرة : »صدقت ــي، ومب ــا الدجان ــورة رن ــراءة للدكت ــب الق ــن نح ــادرة نح ــي مب ــة ف متطوع
ومتطوعــة فــي الجمعيــة الخيريــة الشيشــانية إلدارة بعــض األنشــطة فــي العطــل المدرســية، وأعطــي ورشــات 

مجانيــة فــي اســتراتيجيات التدريــس للمــدارس الخاصــة والحكوميــة.
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  اذكر اسم اكثر عمل أدبي ) رواية،كتاب، شعر....( أثر بك كتربوي ولماذا؟
قصــة حيــاة هيليــن كيلــر؛ التــي تغلبــت علــى تحديــات حالتهــا الصحيــة، وأكملــت تعليمهــا وأصبحــت كاتبــة ناجحــة، ومنهــا حملت 

رســالة أنــه ال أحــد فاشــل، ولكــن بالجــد والعمــل نســتطيع إنجــاز مــا نظنــه مســتحيال.

  عرفنا عن نفسك كتربوي بكلمات؟

أنــا معلمــة فخــورة بحــب طالباتــي وأعتبرهــم ثمــارا طيبــة، إذا مــا أحســن االعتنــاء بهــا. أعشــق التدريــس ونقــل معارفــي العلميــة 
والعمليــة والمهــارات الحياتيــة بجميــع  أشــكالها، عنــدي إيمــان كبيــر فــي قــدرة أبنــاء مجتمعــي علــى اإلبــداع وتحســين الحيــاة، 

لذلــك أنــا فــي بحــث دائــم لمتابعــة كل مــا هــو جديــد لتطويــر نفســي ومــن حولــي.

  ما هو المميز في عملك؟

أجيــد ربــط العلــم فــي الحيــاة  فــي حصصــي الصفيــة، فتدريســي يعتمــد علــى المشــاريع التــي تنمــي مهــارات البحــث والتقديــم 
ــات  ــتخدام التطبيق ــن اس ــة، وأتق ــم المختلف ــاط التعل ــة وأنم ــروق الفردي ــي الف ــاطات تراع ــم نش ــا، أصم ــتخدام التكنولوجي واس
التكنولوجيــة المختلفــة لتصميــم أوراق عمــل أو أفــالم علميــة، كمــا أننــي صممــت اســتراتيجيات تدريــس وتقويــم  جديــدة. 
ــا  ــا صممته ــا دروس ــرض فيه ــمي » Laila haddad »، أع ــوب  بإس ــى اليوتي ــة عل ــاة تعليمي ــطة فلي قن ــى األنش ــد عل ــي تعتم حصص

بنفســي رابــط  قناتــي التعليميــة هــو:
https://www.youtube.com/channel/UCG4kYpNat9M2NTyPw4JYJUg?view_as=subscriber

  ماذا تعني لك مهنتك كمعلم؟

ــزال  ــا أعتبــر طالباتــي _عالماتــي الصغيــرات – أمانــة غاليــة، كمــا أنهــا هوايــة أعشــقها، فــال ت مهنتــي هــي رســالة ســامية أوال، فأن
ــرة. ــي كل م ــي ف ــدة تبهرن ــارة جدي ــدا أو مه ــيئا جدي ــون ش ــا يتعلم ــي عندم ــون طالبات ــي عي ــة ف تلك اللمع

  ما هو دورك االمثل في خدمة الميدان التربوي ؟

ــي  ــرة ف ــة المتوف ــة المعرفي ــب واألوعي ــي تتناس ــرة والت ــة والمبتك ــس المتنوع ــاليب التدري ــل أس ــي نق ــدرة ف ــدي الق ــد أن ل أعتق
مدارســناإلى زمالئــي المعلميــن والمعلمــات، عــن طريــق تصميــم وإعطــاء ورشــات تفاعليــة أفيــد بهــا غيــري وأســتفيد.
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  كيف تصف عالقتك مع طالبك وزمالئك في الميدان؟

عالقــة األم الحنــون والمــدرب الميســر والمشــجع لــكل مبــادرة يطرحنها، حيــث تتجــاوز عالقتــي معهــم حــدود الكتاب المدرســي، 
فقلبــي مفتــوح لســماع تطلعاتهــم وهمومهــم، ومــع زميالتــي عالقــة ود واحتــرام متبــادل، فهــن أخواتــي، ندعــم بعضنــا علــى 

الصعيــد المهنــي أو الشــخصي، نتبــادل المعرفــة والخبــرات، والعالقــات الطيبــة.

  لماذا تقدمت للجائزة ؟
ألننــي وجــدت فــي نفســي وعملــي الشــروط الكافيــة للفــوز بها،ألننــي أردت تطويــر نفســي وإفــاده غيــري، ممــا ســمعته مــن اآلفاق 

الواســعة التــي تقدمهــا الجائــزة للفائزين.

  ما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة؟

الوصول إلى مصادر تطوير نفسي كمعلمة، مثل المبادرات والمسابقات واألنشطة، واكتساب مهارات التنظيم والتوثيق.

  ما هي الرسالة التي توجهها لزمالئك التربويين لتحفيزهم لخوض هذه التجربة والسعي للتميز؟

ــق  ــط والتوثي ــن التخطي ــم ف ــك ، تعل ــب أعمال ــر، رت ــك أكث ــور نفس ــك، ط ــف مكان ــا، ال تق ــي عملن ــون ف ــا مبدع ــزون، كلن ــا متمي كلن
ــة. ــدة رائع ــاق ممت ــا آلف ــك أبواب ــتفتح ل ــا س ــابقة، ألنه ــي المس ــارك ف ــج، ش الممنه

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

ــن  ــم تك ــس ل ــاليب تدري ــر أس ــت تبتك ــى، وكان ــالث األول ــوف الث ــي الصف ــتني ف ــة درس ــر معلم ــد باكي ــد المجي ــد عب ــلوى محم س
ــدوق  ــارج الصن ــر خ ــى التفكي ــجعتنا عل ــة، ش ــث والمطالع ــم والبح ــب العل ــا ح ــت فين ــدوام، زرع ــى ال ــا عل ــا، عززتن ــة حينه معروف
ــر. ــي كل خي ــزاك عن ــك وج ــارك اهلل ب ــا، ب ــة ورعيته ــذورا طيب ــت ب ــن زرع ــت م ــذا، فأن ــوزي ه ــك ف ــي اهدي ــي ومعلمت ــا أم ــداع، ي واإلب

العالمات الصغيرات...

هــدف المبــادرة: انطالقــا مــن بنــاء جيــٍل مؤمــٍن بــاهلل محــٍب لوطنــه، مشــارٍك فــي بنائــه، منفتــح علــى العالــم مواكبــً ألحــدث 
التطــورات العالميــة، بمعنــى إعــداد طالــب منتــم بوعــي مفكــر ومنتــج، انبثقــت مبــادرة العالمــات الصغيــرات، التــي قــد يكــون مــن 
شــأنها تطويــر العمليــة التعلميــة التعليميــة فــي مدارســنا وأن تطــور مهــارات الطالبــات الحياتيــة والذاتيــة، تتجلــى فكرتهــا فــي 

تخصيــص غرفــة صفيــة خاصة لــكل معلــم.
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الفئة المستفيدة: الصفين الحادي عشر والثاني عشر.

التحديات والصعوبات التي واجهتها  واإلجراءات التي قمت بها الستمرارية هذا النشاط :
أكبــر التحديــات كان عــدم توفــر غرفــة  أو قاعــة  لجعلهــا قاعــة تدريــس خاصــة بالمعلمــات الصغيــرات ) كل الطالبــات(، وعــدم 
وجــود جهــاز عــرض Data show  لتنفيــذ حصصــي التفاعليــة التــي تعتمــد علــى أنشــطة المحــاكاة وعــرض االفــالم، فاســتعنت 
ــاءت  ــم. ج ــا للدع ــتي طلب ــزورون مدرس ــن ي ــرفين الذي ــى المش ــي عل ــرض فكرت ــت أع ــت كن ــس الوق ــي نف ــاص، وف ــوبي الخ بحاس
ــوادر الخيــر حيــن أرســل قســم األنشــطة فــي مديريتــي جهــاز عــرض خــاص لمبادرتــي بعــد أن لمســوا شــغفي فــي التدريــس،  ب
وتحقــق الحلــم حيــن شــجعتني المديــرة الفاضلــة آمــال أبــو حــردان الســتخدام قاعــة المســرح لهــذا الغــرض، وهكــذا بــدأ الحلــم 
يتحقــق فانطلقــت وطالباتــي المتحمســات بتجهيــز المســرح ، وبــدأت بإعطــاء حصــص وال أروع، حققــت فيهــا اســتراتيجية التعلــم 
عــن طريــق اللعــب، والتعلــم عــن طريــق المشــاريع، ونفــذت طالباتــي مشــاريع توعويــة وعلميــة اســتفادت منهــا الطالبــات وأفــراد 
ــتفادت كل  ــذا اس ــا، وهك ــبة فيه ــن المحوس ــاء حصصه ــات إلعط ــي المعلم ــة لباق ــت القاع ــا فتح ــي. كم ــع المحل ــن المجتم م

طالبــات المدرســة منهــا.

وفــي نهايــة العــام الدراســي 2017-2018 كانــت المفاجــأة الجميلــة مــن مديرتــي، صبحيــة العبســي، حيــث توفــرت غرفــة صفيــة، 
ــرات »  ــات الصغي ــة العالم ــى : » قاع ــة إل ــذه الغرف ــل ه ــم تحوي ــال ت ــروع، وفع ــدوى مش ــل ج ــى تفاصي ــوي عل ــا يحت ــت طلب فقدم

ــا الصغيــرة وقــد قامــت المديريــة مشــكورة بالتعــاون. وهكــذا وبــكل حمــاس، جهــزت وطالباتــي قاعتن

ــم،  ــكل معل ــة ل ــة خاص ــة صفي ــرة غرف ــو فك ــتقبلي ه ــا المس ــدة هدفه ــة رائ ــذ تجرب ــادرة: تنفي ــا المب ــي حققته ــج الت النتائ
وتنفيــذ اســتراتيجيات تدريــس متنوعــة واســتخدام التكنولوجيــا بشــكل تفاعلــي، وتحقيــق ربــط العلــم بالحيــاة العمليــة مــن خالل 
المشــاريع التــي قامــت بهــا طالباتــي حيــث خرجــن  إلــى الجامعــات والمراكــز الصحيــة والمختبــرات  ووثقــن أعمالهــن وعرضنهــا 
ــر  ــه األث ــر مــن 40 موضوعــا خــالل األعــوام المتتاليــة .كل مــا ســبق كان ل ــة  حيــث بلــغ عــدد المواضيــع أكث فــي الحمــالت التوعوي
ــي  ــن مع ــث يتواصل ــة، حي ــاة الجامعي ــي الحي ــن ف ــي أدائه ــك ف ــس ذل ــي، وانعك ــة لطالبات ــة والذاتي ــة العلمي ــي التنمي ــر ف الكبي

باســتمرار شــاكرين لألنشــطة التــي كنــا نقــوم بهــا فــي هــذه القاعــة.

االجــراءات التــي قمــت بهــا لتقــل أثــر العمــل إلــى الميــدان التربــوي: قمــت بتنفيــذ أكثــر مــن حصــة نموذجيــة للمعلمــات 
ــا  ــة راني ــة الملك ــي أكاديمي ــة ف ــادة تدريبي ــتخدمت كم ــة واس ــذه القاع ــي ه ــة ف ــر حص ــم تصوي ــة، وت ــي المدرس ــتجدات ف المس
لتدريــب المعلميــن ونشــر الفكــرة فــي المديريــة. وفــي الســنة الدراســية القادمــة، أنــا عازمــة علــى طــرح فكــرة: » صــف لــكل معلــم 

» بشــكل رســمي حتــى تنتشــر قاعــات العلمــاء الصغــار فــي كل المــدارس بــإذن اهلل.
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أسمهان عبدالكريم إبراهيم بني دومي
المديرية التي فزت عنها: لواء الكورة

المدرسة التي فزت عنها: كفر الماء الثانوية الشاملة للبنات

مركز الفوز: الثالث

المؤهالت العلمية: بكالوريوس اللغة العربية، دبلوم عال في اللغة العربية

عدد نصاب الحصص: 18 + عدد سنوات الخبرة: 15

  هل لديك هواية مميزة تود مشاركتنا بها؟  

كتابة الخاطرة والشعر الحر. 

  هل هناك أي نشاطات مجتمعية شاركت أو تشارك بها؟  

حصالــة الخيــر لمســاعدة العائــالت المعــوزة، ورشــات لصناعــة الصابــون والمخلــالت وغيرهــا وتســويقها لصالــح 
المدرســة ومســاعدة  العائــالت الفقيــرة، زراعــة الحديقــة المدرســية مــن خــالل الحصــول علــى أشــتال مــن 

ــي. ــع المحل المجتم

  اذكر اسم اكثر عمل أدبي ) رواية،كتاب، شعر....( أثر بك كتربوي ولماذا؟ 
ــرار  ــاذ الق ــداع واتخ ــى اإلب ــز عل ــد ويحف ــود التقالي ــارج قي ــل خ ــل العق ــه يجع ــودة ألن ــليمان الع ــة لس ــاب الزنزان كت

ــية.  ــات النفس ــة والتوجه ــول الفكري ــن األص ــب ضم المناس
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  عرفنا عن نفسك كتربوي بكلمات؟  

معلمــة أســعى لصقــل شــخصيتي بالمعرفــة، مؤمنــة بالتعــاون والتشــارك لتحقيــق الهــدف، غارســة للقيــم اإليجابيــة فــي نفــوس 
طالباتــي بتمثلهــا ومــد جســور الثقة بينــي وبينهن.  

  ما هو المميز في عملك ؟  

التعليم رسالة أخالقية تربوية معرفية متوارثة من تاريخ األنبياء. 

  ماذا تعني لك مهنتك كمعلم ؟  

ــة  ــي التربوي ــي بيئت ــر ف ــداث التغيي ــي إح ــاعد ف ــن أن يس ــا يمك ــى كل م ــري عل ــاح الفك ــد واالنفت ــي التجدي ــم تعن ــي كمعل مهنت
وخصوصــا طالباتــي.  

  ما هو دورك االمثل في خدمة الميدان التربوي ؟  

نقــل الخبــرة للزميــالت والتعــاون الدائــم بيننــا، والعمــل علــى اســتنهاض الهمــم المعرفيــة والبنائيــة لشــخصية طالباتــي للنهــوض 
بالمدرســة والتعليم بشــكل عام.  

  كيف تصف عالقتك مع طالبك وزمالئك في الميدان؟  

عالقة طيبة تستند على دعائم الثقة والمحبة وروح التعاون والعمل الدؤوب للتغيير.  

  لماذا تقدمت للجائزة ؟  
لمــا لهــا مــن دور فاعــل فــي التقييــم الذاتــي مــن خــالل التعامــل مــع أشــخاص يتمثلــون روح التواصــل والموضوعيــة فــي التعامــل 

باإلضافــة لمــا لهــا مــن صــدًى  واســع فــي الدافعيــة نحــو التطــور والتنميــة.  

  ما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة ؟  

معرفتي لنقاط القوة ألستزيد منها ومعرفة مجاالت التحسين والعمل عليها وتطويرها وتحسينها.  
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  ما هي الرسالة التي توجهها لزمالئك التربويين لتحفيزهم لخوض هذه التجربة والسعي للتميز؟  

خــوض هــذه التجربــة مــن أجمــل وأهــم النقــاط المضيئــة فــي حياتــي وأدعــو الجميــع لخــوض هــذه التجربــة التــي تصقــل 
ــداع.   ــز اإلب ــخصية وتحف الش

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

الى معلمة الرياضيات التي درستني وانا في مراحل التعليم األساسي كنت خير معين إلنارة النقطة الخافتة في نفسي .

الشراكة مع المجتمع المحلّي...
ــم  ــة وتقدي ــم المدرس ــه لدع ــع فئات ــّي بجمي ــع المحل ــة والمجتم ــن المدرس ــاون بي ــل والتع ــّد روح التواص ــي : م ــدف الرئيس اله

ــوزة. ــالت المع ــون للعائ الع

الفئة المعنية أو المستهدفة من النشاط : المدرسة والمجتمع المحلّي ) العائالت المعوزة(.

التحديــات والصعوبــات التــي واجهتــك أثنــاء التنفيــذ وكيــف تمكنــت مــن مواجهتهــا : قّلــة المــواد األوليــة التــي يمكــن 
االســتعانة بهــا لتنفيــذ األنشــطة وصعوبــة حضــور المجتمــع المحلــّي إلــى المدرســة فــكان ال بــد مــن تذليل الصعوبــات بالتعــاون 
مــع الزميــالت  بتحفيــز المجتمــع المحلــّي إلــى الحضــور مــن خــالل الطالبــات ومواقــع التواصــل االجتماعــي والعالقــات الشــخصية.

اإلجــراءات التــي قمــت بهــا لتنفيــذ )واســتمرارية تنفيــذ( هــذا النشــاط : التعــاون والتخطيــط أســاس النجــاح فــكان التعــاون 
بينــي وبيــن الزميــالت بالتشــاركية مــع الطالبــات حيــث وضعنــا الخطــط بعــد وضــوح الهــدف وكان العمــل علــى مراحــل متتابعــة 
كل مرحلــة تــؤدي إلــى األخــرى حيــث عقدنــا محاضــرات وورشــات ولقــاءات مــع المختصيــن والفئــات المســتهدفة بالتشــارك مــع 

مــدارس أخــرى ) ذكــور وإنــاث(.
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النتائــج التــي حققتهــا مــن خــالل هــذا النشــاط واألثــر الــذي أحدثتــه فــي البيئــة التربويــة : للنشــاط المســتمر أثــره اإليجابــّي، 
حصلنــا  علــى معونــات مــن المجتمــع المحلــّي بالتعــاون مــع جمعيــة شــباب كفــر المــاء الخيريــة وبتســويق منتجــات الورشــات 
ــدث  ــالم وأح ــع األق ــورد( م ــت ب ــواح ) واي ــور  بأل ــاء األم ــم أولي ــة ودع ــح المدرس ــرق لصال ــالت ودواء الح ــمع والمخل ــون والش كالصاب
ــا  ــدة ، أم ــن البل ــاط م ــع خّط ــاون م ــة بالتع ــن المدرس ــن  وتزيي ــد المتبرعي ــم أح ــة بدع ــرش الحضان ــة وف ــة الصفّي ــي البيئ ــا ف فرًق
المجتمــع المحلــّي فكانــت المحاضــرات التوعويــة  ) محاضــرة القــوارض، والرياضــة صحــة ونمــاء، الجرائــم االلكترونيــة، محاضــرات 
البيئــة، ترشــيد الميــاه ( ومــن خــالل الحمــالت اإلنســانّية قمنــا بجمــع النقــود والمــواد العينيــة وتوزيعهــا علــى الفئــة المســتهدفة 

)كحفنــة صغيــرة بحــب كبيــر، كاســه زيــت لــكل بيــت.. ( والمشــاركة فــي ترميــم وفــرش بيــوت تعرضــت للحــرق.

اإلجــراءات التــي قمــت بهــا لنقــل أثــر العمــل إلــى الميــدان التربــوي: مــن خــالل التعــاون مــع المــدارس األخــرى ضمــن شــبكة 
مــدارس كفــر المــاء وجفيــن ومواقــع التواصــل االجتماعــي والزيــارات الشــخصية والعالقــات الخاصــة.
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الهام حسن شحادة عبد الكريم
المديرية التي فزت عنها: الكرك

المدرسة التي فزت عنها: نور الحسين الثانوية الشاملة للبنات

مركز الفوز : الثالث

المؤهالت العلمية : ماجستير مناهج وأساليب تدريس العلوم

التخصص : الفيزياء

عدد سنوات الخبرة: 27 + عدد نصاب الحصص: 18 

  هل لديك هواية مميزة تود مشاركتنا بها؟

أحب القراءة كثيًرا وأجد فيها سبيًلا لتطوير نفسي ومعارفي وخبراتي.

  هل هناك أي نشاطات مجتمعية شاركت أو تشارك بها؟

ــارك  ــا وأش ــن كم ــادي المتميزي ــع ن ــام م ــارك كل ع ــان المب ــهر رمض ــي ش ــام ف ــار األيت ــالت افط ــي حم ــارك ف أش
ــي » ــروع حقيبت ــية »مش ــب المدرس ــر والحقائ ــع الدفات ــالت توزي بحم
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  اذكر اسم اكثر عمل أدبي ) رواية،كتاب، شعر....( أثر بك كتربوي ولماذا؟
كتــاب »ال تهتــم لصغائــر األمــور فــكل األمــور صغائــر » ألننــي تعلمــت منــه أال اهتــم بالمشــاكل الصغيــرة وأركــز عليهــا بــل كيــف 

أولــي اهتمامــي لمــا يســتحق االهتمــام حًقــا.

  عرفنا عن نفسك كتربوي بكلمات؟
ــا ليرفعــوا  أغــرس العلــم بــكل حــب فــي الذيــن ســيخلفونني فــي حمــل هــذه الرســالة العظيمــة، وفــي الذيــن ســيكبرون يوًم

وطنهــم علــى أكــفٍّ مــن الراحــة.

  ما هو المميز في عملك ؟

أسعى للوصول إلى المعالي بكل ما أقوم به لذا أعمل بإخالص وحب وتفاٍن.

  ماذا تعني لك مهنتك كمعلم ؟

هي المهنة التي سأخلد فيها ذاتي وأكون فيها فعالة في محيطي حيث أن المعلم هو لبنة األساس لهذا المجتمع.

  ما هو دورك األمثل في خدمة الميدان التربوي ؟

أن أنقــل لطالبــي وزمالئــي كل مــا أملــك مــن خبــرات ومعلومــات بالطريقــة المثلــى الســتغاللها للنهــوض بالمســتوى التعليمــي 
للمنطقــة.

  كيف تصف عالقتك مع طالبك وزمالئك في الميدان؟

كعائلة أيًضا كلٌّ منا يتمم اآلخر بحبه وعطاءه عالقة احترام ومحبة.

  لماذا تقدمت للجائزة ؟
ألنني أرغب بتقييم المستوى الذي وصلت إليه وألحصل على تغذية راجعة عن نقاط القوة والضعف في أدائي.
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  ما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة ؟

وّسعت مداركي، ومنحتني عيًنا أنظر بها من زاوية مختلفة.

  ما هي الرسالة التي توجهها لزمالئك التربويين لتحفيزهم لخوض هذه التجربة والسعي للتميز؟

المشــاركة فــي الجائــزة هــي وســيلة لكســب خبــرات جديــدة ومعــارف جديــدة إضافــة إلــى أنهــا الســبيل الــذي يجــب علــى كل 
متميــز أن يســلكه ليعــرف إلــى أيــن وصــل.

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

أشعلِت بداخلي يا معلمتي شمعًة ال ُتطفئها الرياح، أنارت دربي حتى وصلت لما أنا عليه اليوم وسأحملها أنا لألجيال القادمة حتى 
ال يخُبو نورها.

منتجون على األسطح ...
مكتظة  اجتماعية  بيئة  في  تقع  المدرسة  كون  مختصين  مهندسين  بمساعدة   « األسطح  على  »منتجون  مشروعنا  فكرة  بدأت 
سكانيً فلو تمت الزراعة على األرض لتعرضت للتلف من المحيط المجاور مع وجود مساحات شاسعة على سطح المدرسة وقد 
تم اختيار موقع مناسب وبالتعاون مع المركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي بدأنا هذا المشروع بهدف إنتاج محاصيل زراعية، 

وإضفاء ناحية جمالية للمدرسة لتبدو مدرسة خضراء، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطالبات.

مر المشروع بمرحلتين أساسيتين :
 أواًل: مرحلة التخطيط :

الزراعي الختيار موقع مناسب مزود بمصدر مائي  كفريق مشرف على المشروع قمنا بعمل جولة في المدرسة مع المهندس 
ومعرض للشمس ويمكن رؤيته والوصول إليه.
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ثانيًا : مرحلة التنفيذ
يتناسب  بما  بتنظيف السطح ورفع ستاندات حديد وطبليات خشب وأحواض بولسترين وتقسيم األحواض  التنفيذ  بدأنا مرحلة 
وطبيعة النباتات المزروعة قص البالستيك وتثبيته داخل األحواض و فرد شبكة الري من برابيش ومفاتيح ومضخة كهربائية وتايمر 
وأخيًرا  رش  و  تسميد  و  ري  من  مستمرة  ومتابعة  للزراعة  كبيئات  الماء(  و)  الهند(  جوز  قشور  و)  والبيرياليت(   البتموس   ( وإضافة 
حصدنا المنتج النهائي وافتتحنا المشروع بحضور مجموعة من المهندسين واألهالي ومديري المدارس والكادر التعليمي واإلداري 
في المدرسة. وقمنا بنقل الخبرة والتجربة من خالل إعطاء حصص ميدانية للطالبات في موقع المشروع إلثراء خبراتهن الزراعية. 
وزيارة المدارس و بعض األسر في المنطقة برفقة بعض الطالبات حيث أتيحت لهن الفرصة الستعراض تجربتهن للجهات اآلنف 

ذكرها .

تدريب الطالبات على 
استخدام تايمر الري وخطوات



الفئة الخامسة
المتميزون الحاصلون على جائزة الملكة رانيا العبدالّله للمعلم المتميز
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أحمد عبد اللطيف محمد فسفوس
المديرية التي فزت عنها: وادي السير

المدرسة التي فزت عنها: وادي السير المهنية  للبنين

مركز الفوز : األول 

المؤهالت العلمية : بكالوريوس فيزياء 

عدد نصاب الحصص: 21  + عدد سنوات الخبرة: 12 

وادي السير إلنا...

الهــدف الرئيــس الــذي يــدور حولــه النشــاط: غــرس روح االنتمــاء للوطــن مــن خــالل المشــاركة المجتمعيــة 
لكافــة فئاتهــا وإشــراك الطلبــة وذويهــم فــي عمــل جماعــي يخــدم البيئــة المحيطــة بالمدرســة.

ــا تلــك الصعوبــة مــن  التحديــات والصعوبــات: توفيــر مــواد وأدوات خاصــة مثــل دهــان األرصفــة، وقــد تجاوزن
خــالل التواصــل مــع أمانــة عمــان ومجموعــة مــن أوليــاء األمــور لتوفيــر المــواد ودعــم المشــاركين.

ــع  ــي المجتم ــن ف ــور الفاعلي ــاء األم ــع أولي ــل م ــاط: التواص ــذ النش ــتمرارية تنفي ــت الس ــي تم ــراءات الت اإلج
ــتي. ــن مدرس ــة م ــع والطلب ــن المجتم ــاركة م ــام بمش ــرة كل ع ــذ م ــنوية تنف ــادرة س ــح مب لتصب
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اإلجــراءات التــي قمــت بهــا لتهيئــة البيئــة التعليميــة : أخــذ موافقــات أوليــاء األمــور علــى مشــاركة أبنائهــم فــي المبــادرة 
وعمــل مجموعــات لــكل منهــا مهــام محــددة متكاملــة بمشــاركة أفــراد مــن خــارج المدرســة مــن المجتمــع ضمــن المشــاركين 

فــي الفعاليــة .

النتائــج التــي حققتهــا :  غــرس قيــم إنســانية عنــد الطلبــة مثــل التعــاون والحــب واالحتــرام باإلضافــة إلــى غــرس روح االنتمــاء 
للوطــن والمجتمــع الــذي يعيــش فيــه الطالــب.

ــات  ــن مجموع ــة ضم ــل المدرس ــادرات داخ ــل مب ــوي: عم ــدان الترب ــى المي ــل إل ــر العم ــل أث ــا لنق ــت به ــي قم ــراءات الت اإلج
ــة . ــة المدرس ــل حديق ــجار داخ ــة أش ــة وزراع ــة المدرس ــان أرصف ــل ده ــة مث ــوف مختلف ــدة لصف جدي
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إيمان عبد المجيد هليل الحجاج
المديرية التي فزت عنها: الطفيلة 

المدرسة التي فزت عنها: صفية بنت عبد المطلب المهنية الشاملة للبنات

مركز الفوز: الثاني

المؤهالت العلمية: بكالوريوس لغة انجليزية / دبلوم عام في التربية

عدد سنوات الخبرة: 16 + عدد نصاب الحصص: ) من 12 الى 18 حصة حسب الشعب (

  هل لديك هواية مميزة تود مشاركتنا بها؟

الرسم و تصميم نماذج تخدم العملية التعلمية التعليمية.

  هل هناك أي نشاطات مجتمعية شاركت أو تشارك بها؟

التطــوع لــدى مركــز الملكــة عليــاء للعمــل االجتماعــي وذلــك مــن خــالل تنفيــذ وســائل تعليميــة مختلفــة، تنفيــذ 
ديكــور مســرح التخــرج لريــاض األطفــال، تدريــس مــادة اللغــة اإلنجليزيــة لطــالب الحــي، عــرض مســرح خيــال الظــل 

لمدرســة مجــاورة لمدرســتي.

  اذكر اسم اكثر عمل أدبي  )رواية،كتاب، شعر (....أثر بك كتربوي ولماذا؟
ــف  ــب وتوظ ــدم الطال ــة تخ ــرف الصفي ــة  للغ ــة حديث ــتراتيجيات تفاعلي ــه اس ــبب تقديم ــة بس ــم بثق ــاب عل كت

الــذكاءات المتعــددة للطــالب.
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  عرفنا عن نفسك كتربوي بكلمات؟

ــان  ــن لضم ــة المه ــزز ثقاف ــي وأع ــات لطلبت ــى الدرج ــذي يتخط ــو ال ــن بالنم ــي أوم ــة لطلبت ــتقبلية واضح ــة مس ــة ذات رؤي معلم
مســتقبل طالباتــي.

  ما هو المميز في عملك؟

االســتناد علــى إجــراءات واضحــة فــي الغرفــة الصفيــة وتوصيــل مهــارات اللغــة اإلنجليزيــة بأســلوب تفاعلــي عــن طريــق اللعــب 
ــة. ــائل المتنوع والوس

  ماذا تعني لك مهنتك كمعلم ؟

كمعلمة انا صاحبة رسالة أومن بأن الشغف بالتعليم يؤتي ثمارا بين طلبتي، وشعاري التجديد و االبتكار.

  ما هو  دورك االمثل في خدمة الميدان التربوي ؟

 أعمل ألكون ميسره وملهمة خالل افتتاح مركز اللغة اإلنجليزية الذي انعكست أثاره على المدرسة والمجتمع التربوي .

  كيف تصف عالقتك مع طالبك وزمالئك في الميدان؟

عالقتــي مــع زميالتــي تشــاركية تعاونيــة والعمــل بــروح الفريــق، مــع طلبتــي عالقــة محبــة واحتــرام فأنــا ادرس مــن القلــب قبــل 
الكتــاب.

  لماذا تقدمت للجائزة ؟
إليماني بتميزي و تفرد أساليبي في مبحث اللغة اإلنجليزية .

  ما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة ؟

ساهمت الجائزة في تنظيم عملي والتوثيق المستمر لكل عمل أقوم به و البحث عن تطوير الذات المستمر .



83

  ما هي الرسالة التي توجهها لزمالئك التربويين لتحفيزهم لخوض هذه التجربة والسعي للتميز؟

إن خــوض هــذه التجربــة هــي بمثابــة تجربــة فريــدة لتطويــر الــذات والتنميــة المهنيــة، وفكــرة التميــز هــي ترويــج لــكل عمــل تربــوي 
مميــز تقــوم بــه بحيــث ينقــل أثــره للمجتمــع التربــوي.

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

د .لبنــى الحجــاج لقــد شــاهدت نجاحــات وإنجــازات عديــدة لهــا صنعــت فرقــا فــي المجتمــع التربــوي باإلضافــة لســعيها المســتمر 
فــي التنميــة الذاتيــة وتشــجيع المحيطيــن بهــا للعمــل واالنجــاز، كمــا أننــي تعلمــت منهــا الشــغف لمهنــة التعليــم  قيمــة الطلبــة 

وإيجــاد الفــرق فــي مســتواهم التعليمــي وتطورهــم النمائــي.

مركز اللغة اإلنجليزية / الفصل الطائر...  
الهــدف الرئيــس الــذي تتمحــور حولــه المبــادرة: كســر الهــوة بيــن الطالــب و اللغــة اإلنجليزيــة ، وتوظيــف اســتراتيجيات مرنــة 
ومعاصــرة لتوصيــل مهــارات اللغــة اإلنجليزيــة، والعمــل علــى تفعيــل النظريــات الحديثــة فــي علــم النفــس التربــوي مــن خــالل ) 
الزوايــا المختلفــة فــي مقهــى اللغــة اإلنجليزيــة(، ورفــد المنهــاج بوســائل ممتعــة ذات طابــع تفاعلــي، ورفــد المــدارس المجــاورة ) 

مــدارس الشــبكة ( بوســائل متعــددة .

الفئــة المعنيــة أو المســتهدفة مــن المبــادرة: جميــع طلبــة المراحــل التعليميــة مــن الصــف األول األساســي وحتــى الثانــي 
عشــر األكاديمــي و المهنــي.

التحديــات و الصعوبــات التــي واجهتنــي أثنــاء تنفيــذ المبــادرة، و كيــف تمكنــت مــن مواجهــة تلــك التحديــات: واجهــت 
تحديــات عــدة منهــا تحديــات ماديــة كآليــة توفيــر المــواد الالزمــة لتصميــم زوايــا المركــز، فقمــت بتوفيرهــا علــى فتــرات متقطعــة 
كمــا أن الفكــرة لــم تكــن حيــز التنفيــذ بالصــورة التــي خطــط لهــا ولكــن بعــد نشــر الفكــرة مــن خــالل مواقــع التواصــل وشــبكات 
المــدارس تضاعفــت، وضيــق الوقــت بســبب ارتفــاع النصــاب منــع مــن ســرعة االنجــاز فقمــت بالعمــل علــى بعــض الوســائل 

التعليميــة فــي المنــزل و لســاعات طويلــة .
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اإلجــراءات التــي قمــت بهــا لتنفيــذ ) و اســتمرارية تنفيــذ ( المبــادرة: تــم تصميــم الجداريــات والزوايــا حســب مهــارات اللغــة 
اإلنجليزيــة، وتــم تنفيــذ الوســائل التعليميــة بأهــداف ونتاجــات المبحــث و تــم االعتمــاد علــى زوايــا متحركــة وفــق فلســفة التعلــم 
مــن خــالل اللعــب والتفاعــل بيــن المجموعــات فــي جــو مــن التنافــس اإليجابــي كالمســابقات واأللعــاب والبــزل واحتســاب النقــاط، 
وتــم تنفيــذ مفاتيــح و رمــوز توضيحيــة لــكل جداريــه أو وســيلة لضمــان نجــاح الهــدف مــن الوســيلة، ويتــم اســتضافة عــدد كبيــر 

مــن الطلبــة و المعلمــات مــن جميــع مــدارس المحافظــة و بشــكل مســتمر .

اإلجــراءات التــي قمــت بهــا لتهيئــة البيئــة التعليميــة لتحقيــق األهــداف المرجــوة مــن العمــل: تــم العمــل علــى تهيئــة 
بيئــة جاذبــة للطلبــة مــن خــالل عــرض المنهــاج بصــورة تفاعليــة أساســها المتعــة واللعــب، وتفعيــل الزوايــا عــن طريــق تقســيم 

المركــز لفــرق و مجموعــات للوصــول إلــى نتائــج معــززه للتعلــم .

النتائــج التــي حققتهــا مــن خــالل هــذه المبــادرة هــو األثــر الــذي أحدثتــه فــي البيئــة التربويــة / اإلجــراءات التــي قمــت 
بهــا لنقــل أثــر العمــل إلــى الميــدان التربــوي: ســاهم المركــز بنشــر ثقافــة التعلــم التفاعلــي، وحقــق نقلــة نوعيــة فــي تدريــس 
ــات  ــن مجتمع ــة م ــز مجموع ــق المرك ــة، وحق ــات واللغ ــن الطالب ــز بي ــي الحاج ــم تخط ــا ت ــة  كم ــي المدرس ــة ف ــة اإلنجليزي اللغ

التعلــم بيــن معلمــات المبحــث .
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سمر نمر مبسلط
المديرية التي فزت عنها: لواء ماركا

المدرسة التي فزت عنها: النزهة الثانوية الشاملة للبنات

مركز الفوز: الثاني

المؤهالت العلمية: دبلوم عاِل

التخصص: الخدمات اليومية االول والثاني / االنتاج الحيواني

رسالتي بعد الحصول على الجائزة:
أن اكــون عضــو فعــال فــي كوكبــة المتميزيــن لهــذه الجائــزة الكبيــرة أقــدم خبرتــي ألســاهم فــي ارتقــاء وطننــا 

األردن العظيــم.

  هل لديك هواية مميزة تود مشاركتنا بها؟

تصميم أوراق عمل وتأليف الكتب وتصنيع اكسسوارات.

  ما هو دورك االمثل في خدمة الميدان التربوي ؟

قدمــت مشــاركة ب11كتــاب للتربيــة المهنيــة والتخصصــات الزراعيــة مــن ارانــب وابــل وخيــل واســماك وأدلــة 
معلميــن ضمنتهــا العديــد مــن أوراق العمــل واألســئلة المبتكــرة.
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  كيف تصف عالقتك مع طالبك وزمالئك في الميدان؟

عالقتي مع الطالبات معادلة من الحب واالحترام والتواصل والحزم والتشجيع المستمر...ومع الزميالت تعاون وتبادل خبرات من 
أجل إنجاز العمل بأفضل جودة ممكنة، وال اتأخر عن تقديم المساعدة حين تطلب مني.

  لماذا تقدمت للجائزة ؟
ألكون ضمن الكوكبة المشرقة التي تساهم في نشر ثقافة التميز واإلبداع وطرح العلم بشكل ممتع يواكب المعرفة المتطورة.

  ما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة ؟

أهمية التوثيق المتنوع لكل ما يقوم به المعلم من أنشطة ومبادرات وفعاليات.

  ما هي الرسالة التي توجهها لزمالءك التربويين لتحفيزهم لخوض هذة التجربة والسعي للتميز؟

اإلخالص في العمل والتميز لوجه اهلل اوال وقراءة معايير الجائزة حتى قبل التفكير في الترشح فهي مصابيح تنير للمعلم طريق 
التميز ويساهم بإعداد أجيال ترتقي بمجتمعنا وتساهم في بناء وطننا األردن الجميل.

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

معلمتي الرياضيات بالثانوية المعلمة ابتسام كانت تشجعني باستمرار وذات مرة قالت لي أنت مكانك هنا مشيرة إلى مكانها 
في مقدمة الصف وليس على األدراج...فهي رأت في سمر الطالبة معلمة المستقبل جزاها اهلل كل الخير.

استنبات الشعير...
هدف النشاط:  زراعة بذور الشعير بال تربة وهذه الطريقة توفر في استهالك الماء وينتج كمية كبيرة من األعالف الخضراء ذات 

القيمة الغذائية العالية والتي يمكن تقديمها لمختلف أنواع الحيوانات في مزرعتنا.

الفئة المستهدفة: االول والثاني الثانوي الزراعي.

في البداية الفكرة كانت فكرة المهندسة نهاد في التعليم المهني وبعثت لي  اإلجراءات التي قمت بها لتنفيذ النشاط: 
مقاالت عنها قرأتها وبحثت في األوعية المعرفية ألكون فكرة أكبر عن المشروع ثم قمت مع الطالبات بتهيئة مكان كان مهمال 
في وحدة القطف و بالتعاون مع زميالتي المهندسات في القسم من مختلف التخصصات حيث وضعنا طبقة من الطوب ثم 
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قمنا بتغطيتها بقطعة من البالستيك ووضع صواني ثم إزالة الشوائب من البذور وحساب الكمية المطلوبة منها ونقعها بالماء 
وتوزيعها على الصواني ومتابعة العناية بها.

اإلجــراءات التــي قمــت بهــا لتهيئــة البيئــة التعليميــة ليحقــق النشــاط االهــداف المرجــوة منــه: هــو بالبدايــة طــرح الفكــرة 
علــى الطالبــات، توجيههــم للقــراءة والبحــث عنهــا بإعطاؤهــم مواقــع آمنــة لفيديوهــات عــن اســتنبات الشــعير فــي بلــدان عــدة 
مــن الوطــن العربــي مصــر ولبنــان واألردن، ثــم مناقشــتهم فــي محتــوى الفيديوهــات وخطــوات التجربــة، وتفســير طريقة حســاب 
كميــة البــذور لــكل صينيــة واألهــداف المرجــوة منــه وتوزيــع الطالبــات لمجموعــات عمــل كل منهــا يضــم أربــع طالبــات وتنفيــذ 

التجربــة فــي مكانيــن مختلفيــن لدراســة أثــر العوامــل المختلفــة علــى تجربــة االســتنبات.

النتائــج المتحققــة: إنتــاج كميــات ممتــازة مــن الشــعير األخضــر الغنــي بالبروتيــن حيــث أن كل ا كغــم مــن البــذور أعطــت ٦ كغــم 
مــن الشــعير األخضــر ممــا وفــر فــي كلفــة األعــالف وتــم تقديــم العلــف للبقــر واألغنــام والدجــاج البلــدي والفرعونــي والحبــش 
والبــط واألوز، وفــي مجموعــات معينــة كانــت كميــة الشــعير الناتجــة قليلــة جــدا، فناقشــنا أســباب هــذه النتيجــة لنحــول األخطــاء 

إلــى مواقــف تعليميــة نحلــل فيهــا أســباب الخطــأ لتالفيهــا مســتقبال ليتحــول الخطــأ  إلــى نجــاح.

اإلجــراءات التــي قمــت بهــا لنقــل أثــر التجربــة للميــدان التربــوي: بعثــت صــور مــن المشــروع للمســؤولة فــي قســم التعليــم 
المهنــي وتمــت زيــارة مــن قبلهــا والتشــجيع علــى االســتمرار فــي التجربــة.
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مصطفى صالح ابراهيم الدسوقي
المديرية التي فزت عنها: الزرقاء األولى 

المدرسة التي فزت عنها: الشاملة الثانوية للبنين

مركز الفوز: الثاني

المؤهالت العلمية: دبلوم عاِل

التخصص: علم الصناعية والرسم الصناعي اإلدارة والسالمة العامة 

عدد نصاب الحصص: 16 + عدد سنوات الخبرة: 10  

  هل لديك هواية مميزة تود مشاركتنا بها؟

هوايتي تزيين المدارس في الزهور وتنسيقها وزراعة األشجار وصيانة المقاعد.

  هل هناك أي نشاطات مجتمعية شاركت أو تشارك بها؟

قمــت بأطــالق أكثــر مــن  30 مبــادره مجتمعيــه والمبــادرة األم مبــادره مدرســتي مســؤوليتي مــع الشــرطه 
المجتمعيــة وورشــات لألمهــات وتوعيــه نحــو التســرب المدرســي.
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  اذكر اسم اكثر عمل أدبي ) رواية،كتاب، شعر....( أثر بك كتربوي ولماذا؟
قــرات روايــة الشــيخ والبحرتعلمــت منهــا الصبــر وأن دوام الحــال مــن المحــال وأن ال يستســلم الشــخص ويبقــى ثابت علــى خطواته 

ــا لآلخر. ونقله

  عرفنا عن نفسك كتربوي بكلمات؟

ــل  ــرج جي ــى أن أخ ــة وأتمن ــان وحرفي ــه وإتق ــة بأمان ــم المعلوم ــل له ــي وأنق ــب طالب ــم أح ــي كمعل ــق مهنت ــيط أعش ــم نش معل
ــز. ــي ممي ــل منتم ــه جي ــه وطن ــه وأهل ــدم نفس ــف يخ ــي مثق واع

  ما هو المميز في عملك ؟

اإلتقان في العمل وتوصيل المعلومة للطالب بكل بساطة وقوة السرعة وإنجاز المبادرات الفعالة وإشراك الطلبة بفاعلية.

  ماذا تعني لك مهنتك كمعلم ؟

تعني لي أني قدوه للطالب وأن أطور ذاتي دائما.

  ما هو دورك االمثل في خدمة الميدان التربوي ؟

دوري فــي الميــدان أن أبقــى علــى الميثــاق وأن أخــدم الميــدان التربــوي وأن اكــون قريــب مــن زمالئــي المعلميــن وطالبــي األعــزاء  
وأثريهــم بــكل مالــدي مــن معرفــة وأوعيــة معرفيــة واســتراتيجيات تدريــس وكل متطلبــات العلــوم والمعرفــة.

  كيف تصف عالقتك مع طالبك وزمالئك في الميدان؟

ــارات  ــي الزي ــا ف ــم وأوثقه ــم وأحزانه ــاركهم أفراحه ــة وأش ــة والصداق ــة واأللف ــم المحب ــي معه ــي تجمعن ــع زمالئ ــي م عالقت
ــم. ــجعهم وأنصحه ــم وأش ــي له ــم وأصغ ــمعهم وأحاوره ــم أس ــب منه ــون قري ــد أن أك ــي أجته ــا طالب ــة، أم العائلي

  لماذا تقدمت للجائزة ؟
تقدمت للجائزة ألنني أريد كلمة شكرا ووجدتها لديكم أنتم في جمعية جائزة الملكه رانيا العبداهلل للتميز التربوي.
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  ما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة ؟

ــي  ــق بقدرات ــن  وث ــكل م ــار ل ــز وافتخ ــدر ع ــون مص ــي وأن اك ــف نفس ــل وأن أنص ــي دون خج ــن نفس ــدث ع ــي وأتح ــق أعمال أن اوث
ــا. ــم جميع ــام له ــدر اله ــون مص وأك

  ما هي الرسالة التي توجهها لزمالءك التربويين لتحفيزهم لخوض هذة التجربة والسعي للتميز؟

ــع  ــي جمي ــا ف ــوم به ــتحق أن تق ــة تس ــة رائع ــي تجرب ــع ، ه ــى الجمي ــم إل ــار أعمالك ــكركم وإظه ــوم بش ــوف تق ــزة س إن الجائ
مراحلهــا.

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

اشــكر  كل مــن دعمنــي مــن أهــل  وزوجــة وأصدقــاء وطــالب و أوليــاء أمــور كل بإســمه وزمــالء أقف عاجــزا عن شــكرهم ودعمهم 
حتــى وصولــي إلــى منصــه التكريم.

مدرستي مسؤوليتي ...
هــدف المبــادرة: تثقيــف الطــالب الذكــور واإلنــاث عــن أهميــه المحافظــة علــى األثــاث المدرســي وقيمتــه وإعطائهــم ورشــات 

عمليــة وتوعويــة عــن كيفيــه صيانــه هــذا األثــاث.

الفئه المستهدفة: جميع الطالب، وفيما بعد شملت المعلمين بدورات وورشات عملية ونظرية.

اثرالمبادرة على المحيط والمدرسة والمجتمع يتمثل في قيامي بعمل صيانة كاملة لجميع مرافق المدرسة 100 باب و659 مقعد 
مقعد   3580 لـ  صيانة  بعمل  قمت  المحيط  وعلى  كهربائي،  ابريز   59 وصيانة  أرصفتها  ودهان  نوافذها  جميع  وصيانة  مدرسي 
مدرسي في المدارس المحيطه لمدرستي ومن مديرية الزرقاء الثانيه ومن ثم توجهت إلى محافظة الطفيلة بأمر من وزير التربية 

لنقل أثر المبادرة.
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منال عبد اهلل صالح اشتيوي
المديرية التي فزت عنها: قصبة عمان

المدرسة التي فزت عنها: هالة بنت خويلد الثانوية الشاملة للبنات

مركز الفوز: الثالث 

المؤهالت العلمية: بكالوريوس حاسوب / دبلوم  عاِل تكنولوجيا المعلومات 

عدد نصاب الحصص: 18 + عدد سنوات الخبرة: 19 

  ما هي الرسالة التي توجهها لزمالءك التربويين لتحفيزهم لخوض هذة التجربة والسعي للتميز؟

العمــل واالجتهــاد وعــدم اليــأس واالتقــان والدقــة هــو عنــوان التميــز، يجــب أن نكــون مأثريــن بشــكل إيجابــي فــي 
الطالــب والمجتمــع واآلخريــن ونكــون ملهميــن ونكــون عونــا لألخرين.

تميز...
ــر  ــه أث ــذي ل ــب ال ــي الطال ــي وتعاون ــكل جماع ــار بش ــة، واختي ــة القيادي ــخصية الطالب ــز ش ــاط: تعزي ــدف النش ه
ــم  ــي الداع ــب اإليجاب ــراز دور الطال ــم إب ــث يت ــام ، بحي ــكل ع ــة بش ــة والمدرس ــة الصفي ــف والبيئ ــي الص ــي ف إيجاب
ــي  ــا دور ف ــن له ــيطة ( ولك ــت بس ــال ) وان كان ــام بأعم ــالل القي ــن خ ــة م ــة التعليمي ــة وللعملي ــه للمدرس بمواقف
تيســير العمليــة التعليميــة ولــو بشــكل بســيط. حيــث يتــم اختياروترشــيح الطالبــة مــن قبــل الطالبــات دون تدخــل 
المعلمــات أو اإلدارة ممــا يحقــق الشــفافية ويجعــل الطالبــات يشــاركن ويتعــاون فــي االختيــار ممــا ينمــي قــدرات 
الطالبــات القياديــة وينمــي التعــاون ويجعــل الطالبــة تفكــر بشــكل حيــادي وإيجابــي . بحيــث يتــم دراســة طلبــات 
الترشــيح ويتــم تكريــم الطالبــات اللواتــي تــم ترشــيحهن لجهودهــن  فــي احتفــال تســوده أجــواء المحبة والشــكر.
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الفئة المستهدفة: طالبات األول والثاني الثانوي

التحديــات: رفــض بعــض الطالبــات المشــاركة فــي المبــادرة بســبب بعــض الخالفــات، رفــض بعــض المعلمــات مشــاركة بعــض 
الصفــوف، وتــم التغلــب علــى هــذه التحديــات بمناقشــة الطالبــات والمعلمــات والتركيــز علــى النقــاط اإليجابيــة للمبــادرة  والتذكيــر 
ببعــض األعمــال اإليجابيــة للطالبــات، وتــم عقــد اجتماعــات لتحفيــز الطالبــات علــى العمــل الجماعــي الختيــار أكثــر الطالبــات تأثيــرا 

قبــل المعلمــة ولجنــة المبــادرة  والمرشــدة لتوضيــح الفكــرة وتقبــل الفكــرة .

االجــراءات: اإلعــالن عــن المبــادرة فــي اإلذاعــة  ) وبشــكل اســبوعي ( فــي بدايــة الفصــل ومــن خــالل مطويــات ومــن خــالل عقــد 
اجتماعــات مــع الطالبــات لتوضيــح الفكــرة و مربيــات الصفــوف، وتــم توزيــع طلبــات الترشــيح علــى كل صــف والــذي يحتــوي علــى 
شــروط الترشــح والخطــوات، ثــم اســتالم طلبــات الترشــيح مــن قبــل مربيــات الصفــوف وتســليمها للجنــة المبــادرة بعــد اســبوعين 
مــن توزيعهــا وتــم دراســتها وتــم االتفــاق علــى األســماء وبعــد ذلــك يتــم تكريــم الطالبــات اللواتــي تــم ترشــيحهن فــي احتفــال 

ويتــم ذكــر النقــاط اإليجابيــة للطالبــات المترشــحات، ونشــر التكريــم علــى صفحــة المدرســة.

المبــادرة تكــررت علــى مــدى 4 ســنوات وقــد تــم تقبــل الفكــرة بيــن المعلمــات والطالبــات والمجتمــع المحلــي وتــم نشــر الفكــرة 
للمــدراس المجــاورة لتطبيقهــا وتنفيذهــا لتكــون دعمــا للطالــب ودعمــا للمواقــف اإليجابيــة التــي يقــوم بهــا الطالــب وأصبحــت 

الطالبــة  والمعلمــات والمجتمــع المجحلــي وأوليــاء األمــور متحمســين للفكــرة ويطالــب بهــا كل ســنة . 

النتائــج: مــن أفضــل النتائــج أنــه تــم إبــراز دور الطالــب ) الجنــدي المجهــول ( الــذي لــه أثــر إيجابــي فــي المدرســة ) ســواء دراســيا او 
أخالقيــا أو تعاونيــا وغيرهــا ( وتــم توضيــح أن المدرســة ليســت للطالــب المتفــوق دراســيا فقــط وال تقتصــر علــى الدراســة والتحصيل 
األكاديمــي وإنمــا  المدرســة البيــت الــذي ينمــي بــه الطالــب قدراتــه ويؤثــر بهــا ويكــرم لذلــك ويعتــرف بفضلــه ويشــجع علــى كل 

مبادراتــه  .

 



المتميزون الحاصلون على جائزة الملكة رانيا العبدالّله للمرشد التربوي المتميز
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وجدان محمد عبدالرحيم الصرايرة
المديرية التي فزُت عنها:  لواء المزار الجنوبي

المدرسة التي فزُت عنها: مؤتة األساسية الثانية المختلطة 

مركز الفوز:  األول

المؤهالت العلمية: بكالوريوس االرشاد والصحة النفسية

عدد سنوات الخبرة: 14

  هل لديك هواية مميزة تود مشاركتنا بها؟

كتابة الخواطر والنثر / صناعة الصابون / صناعة الشمع / الكروشية.

  هل هناك أي نشاطات مجتمعية شاركت أو تشارك بها؟

ــب  ــي وتدري ــف المجتمع ــج التثقي ــه/ برنام ــرية مؤت ــة البش ــمي للتنمي ــي الهاش ــدوق األردن ــع الصن ــة م  متطوع
األفــراد فــي الفتــرة مــا بيــن 2003–2006، ومتطوعــة مــع معهــد الملكــة زيــن الشــرف ضمــن مشــروع »مكانــه » 
مــن 2004-2006 ، ومتطوعــة مــع محطــة معرفــة مؤتــه فــي مجــال الــدورات والتدريــب منــذ عــام 2011  وجمعية 

مؤتــة الخيريــة.
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  اذكر اسم اكثر عمل أدبي ) رواية، كتاب، شعر....( أثر بك كتربوي ولماذا؟

كتــاب علــى حافــة الهاويــة ولكــن تحــت الســيطرة -  ديبــورا برايــت. ) لمــاذا؟... ألنــه يعطــي الدافــع علــى أنــك قــادر علــى االســتمرار 
حتــى وأنــت فــي أشــد لحظــات الضيــق وعلــى حافــة الســقوط إلــى الهاويــة .. لكنــك قــادر علــى الصمــود والتحــدي (.

  عرفنا عن نفسك كتربوي بكلمات؟

مرشــد نفســي وتربــوي أعمــل بــكل مــا أملــك مــن مهــارات وخبــرات وكفايــات مهنيــة لتحقيــق رؤيتــي وهدفــي المهنــي » طفولــة 
صحيحــة نفســًيا لمســتقبل واعــد » و أطــور ذاتــي بإســتمرار شــخصًيا ومهنًيــا بمــا يخــدم عملــي.

  ما هو المميز في عملك ؟

التعامــل مــع فئــة عمريــة صغيــرة )9-5( ســنوات وكســب محبتهــم، وإيجــاد أســاليب جديــدة مناســبة للتعامــل معهــم والوصول 
إلــى أعماقهــم .

  ماذا تعني لك مهنتك كمرشد؟

كل مــن يعمــل فــي مجــال التربيــة والتعليــم هــو صاحــب أعظــم رســالة وأهــم دور فــي المجتمــع، ألنــه مؤتمــن علــى أهــم عنصــر 
فيــه وأخطــر وظيفــة ) صناعة اإلنســان(.وهو اإلنســان.

  ما هو دورك االمثل في خدمة الميدان التربوي ؟

مّوجه وداعم للتغيير.

  كيف تصف عالقتك مع طالبك وزمالئك في الميدان؟

تقبل، ثقة، احترام.. أساس عالقتي وديه مع الجميع، وهي من أهم أسباب نجاحي في عملي ووصولي الى التميز.

  لماذا تقدمت للجائزة ؟
اثبات الذات، وإبراز دور المرشد كـعنصر مهم وأساسي في العمليه التربوية.
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  ما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة ؟

تنظيم الملفات والتبويب .

  ما هي الرسالة التي توجهها لزمالءك التربويين لتحفيزهم لخوض هذة التجربة والسعي للتميز؟

حبــك لعملــك ولطلبتــك، أول خطــوة فــي التميــز فــي العمــل، وال تبخــل علــى نفســك بالتعزيــز واظهــار مــا لديــك مــن عمــل مميــز، 
مهمــا كنــت تظــن أنــه عمــل بســيط وقليــل لكــن أثــره علــى محيطــك أضعــاف مــا أنــت تعتقــد.

التكنولوجيا والتوحد اإلفتراضي ...
للتكنولوجيا دور مهم في تعليم الطفل وتنمية ذكائه، فهي تساعده لتنمية مواهبه ودعمه بالمعلومات الالزمة وتوسيع مداركه واكتساب 

ثقافات ومعلومات في مجاالت مختلفة، وقد يتعلم المهارات األكاديمية وربما اللغات.

ومقابل اإليجابيات، هناك أضرار وسلبيات، كالمشاكل الصحية )السمنة وضعف النظر(، السلوكية )إكتساب العنف( واإلنفتاح والتعرض لمحتوى غير 
الئق. وقد تدفع التكنولوجيا الطفل إلى التوحد واإلنعزال عن عالمه الواقعي اإلجتماعي والعيش في عالم إفتراضي رقمي، فيقضي معظم 
وقته أمام التلفاز واآليباد مما ينّمي لديه المهارات االستقبالية فقط. وتتطور حالة )التوحد االفتراضي( حيث اليكون الطفل مصابً بإضطراب التوحد 
لكن تظهر عليه أعراض مشابهة عند تشخيصها باألعراض التوحدية الحقيقية، فاألجهزة تجعله تحت تأثير صور متسارعة بين الحركة وااليقاعات 
واللهجات الغريبة، وكونه اليفهم الكلمات فإنه يرّكـز على اإليقاع فقط، فيبدأ باإلستماع لإليقاع ويحاول التركيز على الصور السريعة أمامه فال 
يستطيع دماغه تخزينها فيلتصق بالشاشة لـتتبع الحركات والرقصات فيعتاد التحديق بالشاشة وعدم النطق، وتشتت إنتباهه عما يدور حوله، وقد 

يصدر صرخات وأصوات بشكل مفاجئ، وتدريجيً ينعزل عن عالمه اإلجتماعي ويندمج بالعالم االفتراضي.

وضمن برنامج الدمج التربوي لخدمة المجتمع المحلي الذي تبتنه مدرستي، تعاملنا مع الطفل )س.م( ذو الثالث سنوات، أحضرته والدته وتبدو عليه 
أعراض )مشاكل النطق، الصراخ، التخريب، هز الرأس، الحركة المفرطة، عدم التواصل البصري(، وبعد الحديث مع األم والتعرف على ظروف الحالة، 

تبّين أنها إعتادت ومنذ شهوره األولى أن تبقيه أمام شاشة التلفاز معظم الوقت، الحل األنسب ليبقى هادئً.

تم عرضه على الطبيب وجاء بالتشخيص )الطفل يعاني من سلوكات شبيهة بأطياف التوحد( وبناءًا عليه تم وضع خطة يشترك بتنفيذها )الوالدين، 
المرشدة التربوية، أخصائية التربية الخاصة( ولم تكن عالجية بقدر ما كانت وقائية لمنع وصول الحالة إلى إضطراب التوحد، من خالل التحكم في 
وقت ومادة مشاهدة التلفاز، وتخصيص وقت للعائلة وممارسة األلعاب الجماعية، وتعريض الطفل لخبرات إجتماعية، والحديث معه وتشجيعه 

على الكالم والتدريب على مهارات التواصل البصري.

وبإهتمام العائلة وقوة عزيمة األم، إنتهت المشكلة بعد 5شهور فقط، وبعدها بـ 3 شهور، إلتحق برياض األطفال كأي طفل سوي.
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ميساء محمد يوسف الدللة
المديرية التي فزُت عنها: األغوار الشمالية

المدرسة التي فزُت عنها: أبو سيدو األساسية للبنات

مركز الفوز: الثاني

المؤهالت العلمية : بكالوريوس إرشاد نفسي

عدد سنوات الخبرة: 13

  هل لديك هواية مميزة تود مشاركتنا بها؟

المطالعة و رياضة المشي.

  هل هناك أي نشاطات مجتمعية شاركت أو تشارك بها؟

يوم المهن بالتعاون مع المركز األمني والمركز الصحي ودائرة اإلفتاء ومعهد التدريب المهني.

  اذكر اسم اكثر عمل أدبي ) رواية،كتاب، شعر....( أثر بك كتربوي ولماذا؟
فنــون التعامــل مــع النــاس فــي ظــل الســيرة النبويــة أثــر فــي عملــي كمرشــدة تربويــة باكتســاب مهــارات جديــدة 

فــي طــرق التواصــل ودعــوة للتفــاؤل والنجــاح ونبــذ مــا دون ذلــك باإلضافــة إلــى اإليجابيــة فــي الحيــاة.
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  عرفنا عن نفسك كتربوي بكلمات؟

ــا ورســالة واضحــة أطبقهــا مــع  ــات أملــك رؤي ــو ســيدو األساســية للبن ــة ميســاء الــدهلل مرشــدة فــي مدرســة اب المرشــدة التربوي
ــية. ــة النفس ــع بالصح ــب يتمت ــق طال ــن لتحقي المعنيي

  ما هو المميز في عملك ؟

ــالم،  ــم واإلع ــم كالرس ــي موهبته ــن وأنم ــى الموهوبي ــرف عل ــة أتع ــة الطلب ــس حاج ــة أتلم ــة واضح ــن خط ــون ضم ــي يك عمل
وأعقــد ورش تهــم الطلبــة والمجتمــع المحلــي )كالمخــدرات واألســرة التــي نريــد وال للعنــف ( وأدرب الطلبــة علــى مهــارات حياتيــة 
ــة   ــين وذوي اإلعاق ــتثنائيين والمهمش ــة االس ــي للطلب ــم النفس ــات الدع ــدم خدم ــال، واق ــارات االتص ــاوض ومه ــذار والتف كاالعت

ألنشــئ طالــب متكيــف يتمتــع بالصحــة النفســية .

  ماذا تعني لك مهنتك كمرشد؟

ــل  ــي للعم ــي تؤهلن ــخصية الت ــمات الش ــارات والس ــن المه ــد م ــك العدي ــا أمتل ــر فأن ــي الكثي ــي ل ــة تعن ــدة تربوي ــي كمرش مهنت
كمرشــدة واســتخدم أســاليب اإلرشــاد وأتبنــى توجهــً نظريــً فــي اإلرشــاد وأســاعد الطلبــة فــي حــل مشــكالتهم وأقــدم لهــم 

ــاًل غيــر مشــروطً . ــارات عديــدة كمــا أننــي أراعــي أخالقيــات العمــل اإلرشــادي وأحافــظ علــى أســرار الطلبــة واتقبلهــم تقب خي

  ما هود دورك االمثل في خدمة الميدان التربوي ؟

عقــد دورات وورش عمــل ألوليــاء األمــور والمجتمــع المحلــي  كذلــك أتعــاون مــع المعلميــن الجــدد حــول األســاليب التربويــة فــي 
التعامــل مــع الطلبــة والواقــع التربــوي الجديــد .

  كيف تصف عالقتك مع طالبك وزمالئك في الميدان؟

ــروح  ــل ب ــة وأعم ــاوة والمحب ــدل والمس ــدأ الع ــن مب ــل ضم ــر، وأتعام ــرأي اآلخ ــرأي وال ــرم ال ــرام، واحت ــود واالحت ــودها ال ــة يس عالق
ــد. ــق الواح الفري

  لماذا تقدمت للجائزة ؟
نظرًا إليماني بأن لدي طاقات وإمكانيات يجب أن أبرزها وجائزة الملكة رانيا أتاحت لي الفرصة لإلبداع وإظهار التميز .
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  ما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة ؟

صقــل شــخصيتي زاد لــدي التصميــم واإلرادة والصبــر وثقتــي بنفســي ومعرفــة جوانــب القــوة ومــا هــي الجوانــب التــي يجــب ان 
أعمــل علــى تحســينها، والتعــرف علــى قصــص نجــاح الفائزيــن ألنقــل هــذه الخبــرات إلــى مدرســتي والميــدان للنهــوض بالعمليــة 

التربويــة التــي محورهــا الطالــب بالتعــاون مــع المعنييــن.

  ما هي الرسالة التي توجهها لزمالءك التربويين لتحفيزهم لخوض هذة التجربة والسعي للتميز؟

الميدان مليء بقصص النجاح وال بد من تسليط الضوء عليها وعدم االستهانة بالقدرات وال بد من خوض التجربة للترشح للجائزة.

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

ــز  ــاًل للتمي ــِت أه ــب ان ــام الخطي ــزة وس ــة  المتمي ــدة التربوي ــي المرش ــى التميزوه ــي إل ــي رحلت ــم األول ف ــول للداع ــكر الموص الش
تعلمــت منــك كيــف يكــون التفانــي واإلخــالص فــي العمــل واإلصــرار والعزيمــة وذلــك مــن خــالل الوقــوف إلــى جانــب المرشــدين 

لتوضيــح المعاييــر بأســلوب ســلس األمــر الــذي تكلــل بنجاحــي بالجائــزة .

رســالتي بعــد التميــز : التميــز الحقيقــي رســالة ســامية مفادهــا أن تجعــل كل مــن حولــك متميزيــن وأن ال تجعلــه حكــرًا علــى 
نفســك فتكــون  بذلــك الرقــم الصعــب فــي  حيــاة كل مــن حولــك وأحــد مفاتيــح التميــز التــي يبحــث الجميــع عنهــا.

كيف يتجاوزر الطالب محنة االنفصال بين الوالدين ...
ــد  ــال العدي ــا، لإلنفص ــتركة بينهم ــتمرار الحياهةالمش ــتحالة  اس ــد اس ــن عن ــال الزوجي ــه انفص ــن : بأن ــن الوالدي ــال بي ــَرف اإلنفص يع
مــن المظاهــر واآلثــار الســلبية الخطيــرة علــى التنشــئة األســرية لألبنــاء مَمــا يســبب ظهــور العديــد مــن المشــكالت منهــا : 
اختــالل عمليــة االنضبــاط وإســاءة الظــن بالوالديــن وتوقــف عمليــة النمــو والســلوك االجتماعــي المنحــرف، وتحطيــم المعنويــات 
 باإلضافــة لعــدم شــعور األطفــال باألمــان، وضعــف الثقــة بالنفــس، وتدنــي مســتوى التحصيــل الدراســي، والشــعور بالحــزن .

  
والعوامــل الجوهريــة المســببة لظهــور هــذه المشــكلة، أنمــاط التنشــئة األســرية الخاطئــة مثــل: الحمايــة الزائــدة، واالعتمــاد الكلي 
 علــى اآلبــاء ووجــود بعــض األمــراض لــدى األبنــاء مثــل: اإلعاقــات والظــروف االقتصاديــة واألســرة الممتــدة، وضعــف الــوازع الدينــي . 

  
وللوقايــة مــن هــذه اآلثــار، ينبغــي علــى الوالديــن الخضــوع لبرامــج  تثقيــف أســرية تتحــدث عــن طــرق التنشــئة األســرية الســليمة، 
وارشــاد المقبليــن علــى الــزواج بمســؤولياتهم وواجباتهــم وحقوقهــم التــي تصــون حياتهــم، وإن لــم يكــن لألبنــاء ســبب فــي 
قــرار اإلنفصــال يجــب اشــراكهم عــن طريــق الحــوار فــي اتخــاذ قــرار اإلنفصــال، وللوقايــة  مــن أثــر اإلنفصــال فــي نفــوس األبنــاء 
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ــاء  المحافظــة علــى االحتــرام المتبــادل فيمــا بينهــم، وتجنــب التحــدث بســوء عــن الطــرف اآلخــر، باإلضافــة  إلــى  يجــب علــى اآلب
إيجــاد نظــام بعــد اإلنفصــال يســمح لألبنــاء بالتواجــد مــع األب واألم ســوَيً.

وللمدرســة دور جوهــري عــن طريــق التعــرف علــى هــؤالء الطلبــة وتقديــم الدعــم النفســي واالجتماعــي لهــم مــن قبــل جميــع 
ــن  ــه م ــي تمكن ــادية الت ــاليب اإلرش ــالت واألس ــك المؤه ــو يمل ــال فه ــار اإلنفص ــن آث ــد م ــي الح ــوي دور ف ــد الترب ــن، وللمرش المعنيي
ــت  ــا وترك ــل والديه ــي انفص ــة )س(  الت ــع الطالب ــاح م ــة نج ــي قص ــد كان ل ــية، وق ــة النفس ــع بالصح ــف يتمت ــب متكَي ــاد طال إيج
مشــكلة انفصالهمــا اثــارًا نفســية منهــا  العدوانيــة واالنطــواء ومحاولــة االنتحــار حيــث قمــت بعمــل خطــة عالجيــة للطالبــة مــن 
خــالل التقبــل والدعــم النفســي والتواصــل مــع والدهــا وتعريفــه بأســاليب التنشــئة االجتماعيــة  الصحيحــة  وإشــراكها باالنشــطة 
المدرســية،  فانعكــس ايجابيــً عليهــا، حيــث أصبحــت تتمتــع بالصحــة النفســية وعالقــات ودية مــع الطالبــات والمعلمــات وحصلت 

علــى تغذيــة راجعــة مــن المعلمــات، مفادهــا تحســن الوضــع االجتماعــي والدراســي
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فادية محمد عايد الصالحات
المديرية التي فزُت عنها: لواء دير عال

المدرسة التي فزُت عنها: الطوال الجنوبي الثانوية للبنات

مركز الفوز: الثالث

المؤهالت العلمية : بكالوريوس علم النفس

عدد سنوات الخبرة: 14 

  هل لديك هوايه مميزة تود مشاركتنا بها؟

من هواياتي ممارسة الرياضة  .

  هل هناك اي نشاطات مجتمعية شاركت او تشارك بها؟

إعطاء محاضرات  في نادي الطفل القرآني خالل وقت أنشطتهم.

  اذكر اسم اكثر عمل أدبي ) رواية،كتاب، شعر....( أثر بك كتربوي ولماذا؟
مفاتيح النجاح العشرة جعل مني إنسانة تبحث عن النجاح والتفوق بإصرار وعزم وإرادة .
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  عرفنا عن نفسك كمتميز؟

أنــا مرشــدة تربويــة أقــوم بواجباِتــي علــى أكمــل وجــه، أعمــل فــي مجــال التربيــة والتعليــم ذلــك المجــال الشــاق الممتــع المهــم 
ــة  ــة ألن مهن ــة ومقدس ــب ومهم ــع بح ــادية للجمي ــي اإلرش ــدم خدمات ــي اق ــع ألن ــوم وممت ــو معل ــم ه ــاق ك ــدس . ش والمق
ــر(. ــاس الخي ــي الن ــى معلم ــون عل ــه يصل ــال )إن اهلل ومالئكت ــم إذ ق ــولنا الكري ــدق رس ــل وص ــاء والرس ــالة األنبي ــي رس ــم ه التعلي

  ماهو المميز بعملك؟

مــا يميــز عملــي أننــي فراشــة تتنقــل بيــن الجميــع مــن أجــل محــور العمليــة التعلميــة التعليميــة وألننــي حلقــة وصــل بيــن جميــع 
أطــراف العمليــة التعلميــة التعليميــة، ومــا يميــز عملــي تنــوع مهامــي كمرشــدة فهنــا مقابلــة مــع طالبــة وهنــاك مقابلــة ولــي 

أمــر وبعدهــا حصــة توجيــه جمعــي ..... الــخ وكلــه لجعــل ) الطلبــة والمدرســة(  ينعمــون ببيئــة مدرســية آمنــة.

  ماذا تعني لك مهنتك كمرشد؟

ــر  ــن الصب ــه م ــم ولدي ــن وتقبله ــع اآلخري ــل م ــي التعام ــة ف ــارات عالي ــك مه ــد يمتل ــى مرش ــاج إل ــة تحت ــانية وعلمي ــة  إنس مهن
والحكمــة مايكفــي ليكــون مرشــد ناجــح.

  ماهو دورك االمثل في خدمة الميدان التربوي؟

ــااًل  ــون مث ــاء وأن اك ــاز والعط ــعى لإلنج ــات وأن اس ــات والصعوب ــدى المعيق ــد وأن اتح ــدف واح ــد له ــق الواح ــروح الفري ــل ب أن أعم
ــة  ــة للمدرس ــات التربوي ــم الخدم ــن تقدي ــى ع ــن أتوان ــة ول ــوي عام ــدان الترب ــة والمي ــي خاص ــنة لطالبات ــدوة حس ــه وق ــذى في يحت

ــن. ــوزارة والوط ــة وال بالمديري

  كيف تصف عالقتك مع طالبك وزمالئك بالميدان؟

ــاون  ــرام والتع ــب واالحت ــم بالح ــث تتس ــازة حي ــول ممت ــتطيع أن أق ــدًا وأس ــدة ج ــع جي ــع الجمي ــي م ــه عالقت ــد هلل وفضل بحم
ــات. ــة والطالب ــة المدرس ــل لمصلح ــن عم ــه م ــوم ب ــا اق ــدرون م ــم يق ــر فه والتقدي

  لماذا تقدمت للجائزة؟
مــن أجــل أن افــرح وأســعد كل مــن دعانــي، وألننــي ال أريــد أن أكــون صفــرا أريــد أن أكــون شــخصية ذات قيمــة شــخص يتــرك بصمات 

. خلفه
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  ما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة؟

البــد للشــخص أن يقــف دائمــا علــى نقــاط ضعفــه وتحســينها وأن يقيــم ذاتــه ويعيــد ترتيــب أعمالــه ويوثقهــا بالشــكل األمثــل وان 
يتقبــل النقــد البنــاء مــن الجميــع احســن عملــه

  ما هي الرسالة التي توجهها لزمالءك التربويين لتحفيزهم لخوض هذة التجربة والسعي للتميز؟

زمالئــي أنتــم أهــل التميــز فعــال أي عمــل بــدون دعمكــم ال إبــداع فيــه، فأنتــم المبدعيــن فالبــد أن يظهــر هــذا اإلبــداع والتميــز فــي 
كتابتكــم وأن ينتشــر تميزكــم وتنتقــل خبراتكــم ومهاراتكــم لــكل مــن حولكــم ،فقــط تحتــاج لتوثيــق أعمالــك والثقــة بقدراتــك 

فهنــاك الكثيــر مــن الحوافــز الــذي تنتظــرك المعنويــة والماديــة فقــط ابــدأ الخطــوة األولــى.

  رسالة توجهها إلى معلم ترك فيك بصمة ساعدتك للوصول إلى ما انت عليه اليوم؟
رســالة حــب إلــى كل معلماتــي اللواتــي لــن يقصــرن  يومــا عــن دعمــي وزرع األمــل فــي  نفســي والتحــدي واإلصــرار واإلرادة للوصــول 

إلــى قمــة النجــاح فلهــم كل الحــب والتقديــر.

أنا قادر ...
ــاء  ــى العط ــا عل ــدرات وتعزيزه ــذه الق ــة ه ــرورة تنمي ــة وض ــم الحقيقي ــات بقدراته ــة الطالب ــى توعي ــادر«  إل ــا ق ــادرة »ان ــدف مب ته

ــة. ــة والعملي ــن العلمي ــي حياته ــز ف ــتمر والتمي ــاح المس والنج

وتســعى المبــادرة جاهــدة إلــى إبــراز الطاقــة اإليجابيــة الكامنــة لــدى الطالبــات وزرع اإليمــان الجــازم فــي نفوســهن بالقــدرة علــى 
التغيــر النابــع مــن ذواتهــن والصــادر عــن قناعــة تامــة إذ قــال اهلل عــز وجــل )ان اهلل ال يغيــر مــا بقــوم حتــى يغيــروا مــا بانفســهم( 

الرعــد 11

واســتهدفت المبــادرة جميــع طالبــات المدرســة مــن الصــف الخامــس إلــى الثانــي ثانــوي الفــرع األدبــي، وال يخفــى صعوبــة 
التغييرحيــث واجهــت مبادرتنــا بعــض الصعوبــات تمثلــت تلــك الصعوبــات فــي عــدم اقتنــاع البعــض بفكــرة التغييــر، ولكــن بفضــل 
ــده. ــل لوح ــخص يعم ــاح لش ــي ألن ال نج ــع المحل ــة والمجتم ــة المدرس ــات وطلب ــع إدارات ومعلم ــراك الجمي ــن إش ــتُ م اهلل تمكن

ــع  ــاون م ــت بالتع ــث قم ــر، حي ــى التغيي ــزة عل ــة والمحف ــطة الداعم ــن األنش ــدد م ــا بع ــد قمن ــادرة فق ــذ المب ــراءات تنفي ــن إج وع
أوليــاء األمــور برســم جداريــات تحمــل عنوايــن مختلفــة »أنــا قــادر، أنــا ناجــح، ادرس تنجــح«، وتــم إطــالق مبادرتــي مــن خــالل اإلذاعــة 
ــل  ــا بالعم ــال قمن ــة مث ــات المدرس ــع طالب ــطة م ــن األنش ــد م ــذ العدي ــادية لتنفي ــة اإلرش ــق اللجن ــع فري ــيق م ــية وبالتنس المدرس
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مــع طالبــات الصــف الخامــس بوضــع صفــة إيجابيــة لتحملهــا معهــا أينمــا ذهبــت، مثــال أنــا قويــة، أنــا طموحــة، أنــا متفائلــة، أنــا 
ــول  ــارات ح ــز عب ــادرة بتجهي ــن المب ــق م ــام فري ــف وق ــات الص ــع طالب ــارة لجمي ــى ٣0 عب ــارات إل ــذه العب ــدد ه ــت ع ــدة، وصل مجته
القــدرة والنجــاح واإليجابيــة واالرادة والطمــوح حتــى تتعمــق الفكــرة لــدى الجميــع إلحــداث التغييــر اإليجابــي المســتمر، ومــن هــذه 
العبــارات: )النجــاح يولــد النجــاح(، )اإلرادة القويــة مفتــاح التغييــر(، )أفــكارك إمــا أن ترفــع لألعلــى أو بالعكــس....( مــع االســتمرار بتكــرار 

كلمــة أنــا قــادر بصــوت حماســي ومرتفــع خــالل الطابــور الصباحــي .

ولضمــان ديمومــة أثــر المبــادرة قمــت بإطــالق مســابقة لوحــة نجــوم األســبوع لجميــع المــواد الدراســية لجميــع الصفــوف ضمــن 
معاييــر محــددة وتضمنــت تحقيــق العدالــة بيــن الطالبــات حيــث كان كل أســبوع يتــم تكريــم الطالبــات اللواتــي يتــم اختيارهــن 
ألخــذ لقــب نجمــة االســبوع فــي مــادة اللغــة العربيــة واللغــة اإلنجليزيــة، وصــوال لجميــع المــواد وكان لهــا آثــار إيجابيــة فــي إظهــار 

قــدرات الطالبــات علــى التفــوق والنجــاح واثبــات هويتهــن .

ــروف  ــرا لظ ــل، نظ ــدت األم ــد فق ــت ق ــد أن كان ــة بع ــى الجامع ــيل إل ــة أس ــول الطالب ــادرة دخ ــذة المب ــة له ــج المفرح ــن النتائ وم
اجتماعيــة وخاصــة ومــن الجديــر بالذكــر أن أســيل هــي الفــرد األول مــن عائلتهــا التــي تلتحــق بالجامعــة، كان دخولهــا الجامعــة 

حلــم لهــا وألهلهــا.

فكلنــا قــادرون علــى التغييــر وتحقيــق األمانــي واألحــالم فقــط بــاإلرادة القويــة والتصميــم واإليمــان بقدراتنــا علــى النجــاح والتمييــز 
واالنجــاز، كلنــا قــادرون اذا قبلنــا التحــدي لتحقيــق أحالمنــا التــى نراهــا بعيــدة وهــي قريبــة جــدا.
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نسرين عارف محمد الشهوان 
المديرية التي فزُت عنها: لواء الجامعة 

المدرسة التي فزُت عنها: أم كثير الثانوية الشاملة للبنات 

مركز الفوز: الثالث 

المؤهالت العلمية: ماجستير 

التخصص: علم النفس 

عدد سنوات الخبرة: 13  

  هل لديك هواية مميزة تود مشاركتنا بها؟

المطالعة.

  هل لديك أي نشاطات مجتمعية شاركت بها أو تشارك بها ؟

اليوم الطبي المجاني، تخريج الروضة والتوجيهي، والبازارات الخيرية، يوم المهن، مائدة رمضان .

  اذكراسم عمل أكثرأدبي ) رواية ، كتاب ، شعر ....( أثر بك كتربوي ولماذا ؟
أحجار على رقعة شطرنج«  للكاتب جاي كار، كتاب رائع يوسع المدارك والتفكير الناقد .
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  عرفنا عن نفسك كتربوي بكلمات ؟

أنــا مرشــدة تربويــة هدفــي العمــل مــع الطلبــة علــى الجوانــب النمائيــة والبنايئــة والعالجيــة لجعلهــم أكثــر تكيفــا فــي بيئتهــم، 
وســعادتي تكمــن فــي ثقــة الطلبــة والزمــالء والمجتمــع المحلــي .

  ماهو المميز في عملك ؟

اتقــان فنَيــات اإلرشــاد واالســتناد إلــى المنحنــى النظــري المتعــدد لخدمــة الحــاالت المختلفــة وإتقــان مهــارة االســترخاء  بالتنفــس 
العميــق وتفعيلهــا، إضافــة إلــى جانــب التوعيــة المهنيــة علــى مســتوى المدرســة والمجتمــع المحلــي والمــدارس المجــاورة.

  ماذا تعني لك مهنتك كمرشد ؟

مهنتي مصدر فخر واعتزاز، واستمد الطاقة اإليجابية من خالل ثقة الطلبة والكادر والمجتمع المحلي .

  ماهو دورك األمثل في خدمة الميدان التربوي ؟

نقــل الخبــرة وتقديــم المشــورة ، والتعــاون مــع الجامعــة األردنيــة، جامعــة البلقــاء، فيالدلفيــا والعلــوم اإلســالمية فــي تدريــب 
طلبــة قســم اإلرشــاد .

  كيف تصف عالقتك مع طالبك وزمالئك في الميدان ؟

من خالل اتقان فنيات مهارات اإلرشاد المختلفة و مهارة االتصال أبني وأعزز الثقة والعالقة اإلرشادية بهم .

  لماذا تقدمت للجائزة ؟
لنقل خبرتي على مستوى أوسع ولتحفيز ذاتي وتقديرها .

  ما الخبرة التي اكتسبتها من التقدم للجائزة ؟

التوثيق الدقيق والحرص على التنمية الذاتية والتطوير المستمر مهنيا .
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  ما هي الرسالة التي توجهها لزمالئك التربويين لتحفيزهم لخوض هذة التجربة والسعي للتميز ؟

بادروا في تقدير أنفسكم وإظهار التميز المكنون في داخلكم فالتميز تجربة رائعة تستحق الخوض.

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

اشكر مديرتي على ثقتها ودعمها وإيمانها بأهمية عمل المرشد واحترامها خصوصية العمل اإلرشادي.

أرتقي بقيمي ...
هدفــت المبــادرة إلــى ترســيخ القيــم اإليجابيــة فــي البيئــة المدرســية ونقــل األثــر إلــى المجتمــع المحلــي، واســتهدفت المبــادرة 
ــاد  ــن اإلرش ــت ع ــي جمع ــات الت ــالل المالحظ ــن خ ــادرة م ــرة المب ــورت فك ــث تبل ــور، حي ــاء األم ــية وأولي ــة التدريس ــات والهيئ الطالب

ــية . ــة التدريس ــات الهيئ ــور ومالحظ ــاء األم ــارات أولي ــة واستش ــردي للطلب الف

ولتحقيــق األهــداف المرجــوة طرحــت الفكــرة علــى إدارة المدرســة للمســاندة وتســهيل اإلجــراءات، ثــم باشــرت بحصــص التوجيــه 
الجمعــي بعنــوان مصفوفــة القيــم والتنويــع باإلرشــاد، حيــث نفــذت جانــب العــرض التقديمــي واألناشــيد الهادفــة والتربويــة عــن 
القيــم وتــم تفعيــل اإلذاعــة المدرســية لترســيخ المفهــوم كمــا عملــت مجلــة الحائــط اإلرشــادية بعنــوان قيــم ملونــة وكثفــت 

اللقــاءات الطالبيــة الجماعيــة، إضافــة إلــى لقــاءات فرديــة وجماعيــة بالهيئــة التدريســية .

ــى  ــت عل ــات عمل ــذه التحدي ــة ه ــور، ولمواجه ــاء األم ــع أولي ــى جمي ــادرة إل ــل المب ــة نق ــي محدودي ــات ف ــت تحدي ــي واجه اال أنن
االســتمرارية بنقــل العــدوى اإليجابيــة بيــن الفئــة المســتهدفة، وإشــراك الهيئــة التدريســية كقــدوة إيجابيــة للطلبــة، إضافــة الــى 
تكثيــف عمــل اللجــان اإلرشــادية بيــن الطالبــات لنقــل األثــر إلــى أســرهم كمــا شــاركنا أوليــاء األمــور الملتزميــن بحضــور االجتماعــات 
الدوريــة فــي المدرســة بمســؤلية نقــل الفكــرة إلــى محيطهــم، وبــات األثــر واضحــً مــن خــالل التغذيــة الراجعــة اإليجابيــة مــن قبــل 
أوليــاء األمــور، ومالحظــات المعلمــات حــول اكتســاب قيــم التســامح واألســرة والســالم ممــا أدى إلــى انخفــاض نســب المشــاكل 

الســلوكية واألســرية .
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ــر إلــى الميــدان التربــوي  تــم تعزيــز وترســيخ مفهــوم القيــم األخالقيــة والوطنيــة لــدى متدربــات قســم اإلرشــاد مــن  ولنقــل األث
ــدارس  ــدى الم ــرة إلح ــل الفك ــة لنق ــران، إضاف ــالل األق ــن خ ــا م ــة وتعميمه ــي المدرس ــاد ف ــة اإلرش ــة لجن ــدى طلب ــات   و ل الجامع
المجــاورة التــي ال يوجــد فيهــا مرشــد تــروي. ومــن الخطــط المســتقبلية تعميــم الفكــرة علــى مــدارس مديريــة لــواء الجامعــة مــن 
خــالل التحضيــر لورشــة عمــل لمرشــدي المــدارس وعليــه يتــم نقــل مهــرات التعامــل الصحيــح مــع الطلــة الــى المعلميــن ليكونــا 

معلميــن مرشــدين فــي مــدارس المديريــة.


