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الإن�ساُن املتمّيُز 

ُهَو َمن يجعُل الأ�سياَء 

اأف�سَل مّما وجَدها عليِه، 

وهَو َمن يرتُك الأ�سياَء 

اأجمَل مّما كاَنت عليِه

صاحبة الجاللة الملكة رانيا العبداهلل المعظمة
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كلمة العدد

الأمني العام لل�سوؤون الإدارية واملالية

الدكتورة جنوى �سيف اهلل القبيلت

يف  �لّتعليمّي  �لّنظام  جناح  عو�مل  من  �أ�شا�شّي  عامل  �لتمّيز 
ثقافة  ن�شر  فاإَنّ  لذ�  �لّتعّلم؛  خمرجات  وحت�شني  �أهد�فه  حتقيق 
�لّتمّيز و�لإبد�ع وتبّني �ملتمّيزين و�ملبدعني من �أولوّيات عمل وز�رة 
ة يف ظّل �لّتطّور �لّتكنولوجّي وتطّور �أنظمة  �لرّتبية و�لّتعليم، وخا�شّ
نطاق  على  و�لّت�شالت  �ملعلومات  تكنولوجيا  وتوظيف  �لّتعليم، 
جزًء�  �أ�شبحت  �ّلتي  �لّرقمنة  ظّل  ويف  �لرّتبوّي،  �لعمل  يف  و��شع 
ا تناف�شية �ملوؤ�ش�شات �لرتبوية  من حياة �لأفر�د و�ملجتمعات، و�أي�شً
و�جلهات ذ�ت �لهتمام بال�ّشاأن �لرّتبوّي يف تقدمي خدمات تعليمّية 
عالية �جلودة ترتك ب�شماتها يف �شناعة �مل�شتقبل �مل�شرق للوطن، 

و�لّنهو�س بكافة جو�نب �حلياة للمجتمع من خالل �لّتعليم.
�لّثاين �بن �حل�شني -حفظه  توّلى جاللة �مللك عبد�هلل  ومنذ 
يف  بالّتمّيز  �لهتمام  د�ئرة  �ّت�شعت  �لّد�شتورّية،  �شلطاته  �هلل- 
خمتلف �ملجالت و�لقطاعات، ول �أدّل على ذلك من �إن�شاء جو�ئز 
�لّثاين  عبد�هلل  �مللك  جائزة  �أهّمها  من  و�لإبد�ع،  للّتمّيز  متعّددة 
�لّثاين  عبد�هلل  �مللك  ومركز  و�ل�ّشفافية،  �حلكومّي  �لأد�ء  لّتمّيز 
ا،  للّتمّيز �ّلذي �أ�شهم �إ�شهاًما كبري� يف زيادة تناف�شّية �لأردّن عاملًيّ
وجائزة �مللكة ر�نيا �لعبد�هلل للّتمّيز �لرّتبوّي يف كافة فئاتها: �ملعّلم 

�ملتمّيز، و�ملدير �ملتمّيز، و�ملر�شد �لرّتبوّي �ملتمّيز.
�لّتمّيز،  قيم  تعزيز  على  و�لّتعليم  �لرّتبية  وز�رة  يف  نعمل 
�لّتح�شني  �آلّيات  خالل  من  لالأد�ء  مت�شاعدة  م�شتويات  وحتقيق 
�مل�شتمر و�لبتكار، وتي�شري ممار�شة �ملتمّيزين و�ملبدعني ن�شاطاتهم 
و�لّتقومي،  �لّتدري�س  يف  و�أ�شاليبهم  و��شرت�تيجّياتهم  �لإبد�عّية 
�ّلتي  و�شر�كاتهم  �لتعليمّية  وجمتمعاتهم  بيئاتهم  يف  ومبادر�تهم، 
يعقدونها لتحقيق �أف�شل �لّنتاجات �لّتعليمّية، ونحر�س على حتقيق 

بتوظيفها  لديهم  �ملرت�كمة  و�ملهار�ت  للمعارف  �لأمثل  �ل�شتخد�م 
لإنتاج �لأفكار �ملبدعة، وتبّني مبادر�تهم وم�شاريعهم ب�شكل يحّقق 
�لّتعّلمّية، ومن  �لّتعليمّية  �لعملّية  �لق�شوى منها ويخدم  �ل�شتفادة 
ومعّلمني  �إد�رّيني  من  �لرّتبوي  �ملجتمع  �أد�ء  تطوير  يف  ت�شهم  ثّم 
�لأد�ء  موؤ�ّشر�ت  مع  يتما�شى  مبا  �لّتعّلم  فاعلّية  وحتّقق  وطلبة، 
ومبا  و�لّتعليم،  �لرّتبية  لوز�رة  �ل�شرت�تيجّية  و�خلّطة  �ملعتمدة 
ين�شبط بفل�شفة �لرّتبية و�لّتعليم يف �لأردّن، ونرى �أّن ن�شر ق�ش�س 
�لّتمّيز  �لف�شلى يف ن�شر ثقافة  �لّطر�ئق  جناحهم ومبادر�تهم من 

و�لإبد�ع.
�إلى  ننظر  و�لّتعليم  �لرّتبية  وز�رة  يف  فاإّننا  �ل�ّشياق،  هذ�  ويف 
�لرّتبوّي  للّتمّيز  �لعبد�هلل  ر�نيا  �مللكة  جائزة  جمعّية  مع  �ل�ّشر�كة 
على �أّنها �شر�كة ��شرت�تيجّية ت�شاهم يف �إجناح م�شاريعنا يف رعاية 
�لّتمّيز �لرّتبوّي و�حت�شان �ملتمّيزين، ون�شر ثقافة �لّتمّيز و�لإبد�ع، 
وتعزيز مهنة �لّتعليم لتكون جاذبة ومرغوبة ل �شيما عند �ملتمّيزين 
هذه  على  لُيقبلو�  �شات؛  �لّتخ�شّ كاّفة  يف  �جلامعات  خّريجي  من 

�ملهنة �لعظيمة ب�شغف ورغبة يف �لعمل و�لّتمّيز و�لإبد�ع.
�مللكة  بجائزة  �لفائزين  �لّتمّيز  ل�شفر�ء  نتقدم  �خلتام،  ويف 
�لّتهنئة  معاين  باأ�شمى   2020 عام  �لرّتبوّي  للّتمّيز  �لعبد�هلل  ر�نيا 
باملهار�ت  ثرّية  جتربة  خو�شهم  عرب  جناح  من  حّققوه  ما  على 
على  و�لّتقدير  و�ل�ّشكر  �لقدر�ت،  وتعزيز  �شة  �ملتخ�شّ و�ملعارف 
�شّتى  يف  �لطلبة  �أبنائنا  خدمة  �أجل  من  ووقت  جهد  من  بذلوه  ما 
حمافظات �ململكة، �شائلني �هلل تعالى �أن يحفظ �أرّدننا �لعزيز يف 
�بن  �لّثاين  عبد�هلل  �مللك  �لها�شمّية  �جلاللة  �شاحب  ح�شرة  ظّل 

�حل�شني حفظه �هلل ورعاه.
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معايري املعلم املنّفذ املبدع للمنهج الدرا�سي

مقدمة
�ملعلم عن�شر فاعل و��شرت�تيجي يف �لعملية �لتعلمية �لتعليمية، 
�ملتعلم،  حول  �لتمحور  �إلى  �حلديثة  �ملدر�شة  �جتاه  من  بالرغم 
�إل �أن هذه �لفل�شفة  وزيادة فاعليته يف �لعملية �لتعلمية �لتعليمية، 
�لتعليمية  �لتعلمية  �لعملية  يف  ودوره  �ملعلم،  مهام  من  ت�شاعف 
ونقدها  �ملعرفة،  عن  و�لبحث  �لتفاعل،  يف  �لطالب  مل�شاعدة 
�إن  �لقول  �لقدر�ت، وميكن  �ملهار�ت، وتكوين  و�إك�شابه  وتطويرها، 
�إلى  �لو�حد  �لجتاه  ذي  �خلطي  �لبعد  من  �نتقلت  �ملعلم  وظيفة 
وظيفة متعددة �لأبعاد، معقدة �ملهام و�لكفايات، ويرتتب على هذ� 
�لتعلمية  بالعملية  �ملتعلقة  و�لقيم  �ل�شرت�تيجيات،  بع�س  تعديل 

�لتعليمية، مثل: �لرتكيز على �لنقا�س و�حلو�ر يف طر�ئق �لتدري�س، 
وك�شر حاجز �لهيبة بني �ملعلم و�لطالب، و�ندماجهما مع بع�شهما 
�لدر��شي،  للتح�شيل  �مل�شتمر  �لتقومي  وكذلك  �لتعليم،  يف  �لبع�س 
�كت�شابها،  على  و�لتدريب  للمعلومات،  �لتلقني  بني  �لتو�زن  و�إعادة 

وعلى تطبيقها.
ا يف �لعملية �لتعلمية �لتعليمية،  ا ومهًمّ ويلعب �ملعلم دوًر� حيوًيّ
و�لقائد  و�ملر�شد  و�ملوّجه  �لدر��شي،  للمنهج  �لرئي�س  �ملنّفذ  فهو 
حت�شيل  متابعة  على  و�لقائم  عمليات �لتعليم و�لتعلم،  يف  للطلبة 
�لعن�شر  هو  ا  �أي�شً و�ملعلم  وتطويره.  حت�شينه  وحماولة  �لطلبة 
�لأكرث تاأثرًي� بني عنا�شر �لعملية �لتعلمية �لتعليمية يف �شخ�شيات 

د. مروه خمي�س عبد الفتاح

ر. ق. جتريب املواد التعليمية وتطويرها

اإدارة املناهج والكتب املدر�سية
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معهم.  �لأطول  �لوقت  وق�شاء  �ملبا�شر  لحتكاكه  نظًر�  طلبته؛ 
�ليوم يف  ي�شهدها عامل  �لتي  �لعديدة  و�لتطور�ت  للتغري�ت  ونظًر� 
للطالب،  جديدة  مو��شفات  وفر�شها  �حلياة  جمالت  من  �لعديد 
�أدى  ذلك  كل  ووظائفه.  �أدو�ره  �ملعلم وتنّوعت  مهام  تعّددت  فقد 
وتطوير  �لالزم  �ملهني  �لإعد�د  باإعد�د �ملعلم  �لكبري  �لهتمام  �إلى 
و�لوظائف  �ملهام  لتو�كب  باإعد�ده  تقوم  �لتي  �ملوؤ�ش�شات  بر�مج 
تغريت  فقد  به  �ملناطة  قيام �ملعلم باأدو�ره  ول�شمان  �جلديدة، 
�لتي  و�ملعارف  و�ملهار�ت  و�خل�شائ�س  �ملو��شفات  وتعّددت 
حد�  ما  بالتايل  وهذ�  �ملن�شود،  بدوره  للقيام  يلزم �ملعلم �كت�شابها 
بالكثري من م�شوؤويل �لرتبية و�لتعليم لو�شع معايري خا�شة باملعلم 

يتم مبوجبها �لتاأكد من �متالك �ملعلم لهذه �لعنا�شر.
معايري �ملعلم �ملنّفذ �ملبدع 

�إن جناح �لعملية �لتعلمية �لتعليمية يتوقف على تو�فر جمموعة 
من �لعو�مل. ولعل من �أهم هذه �لعو�مل توفر �ملعلم �لكفء، �لذي 
باخل�شائ�س  ويت�شف  �لأ�شا�شية،  �لتعليمية  �لكفايات  ميتلك 
�ل�شخ�شية و�لجتماعية �ملتميزة، �لتي ت�شاعده على �إك�شاب طلبته 
وتو�شيع  �شخ�شياتهم،  تهذيب  على  و�لعمل  �ملتنوعة،  �خلرب�ت 
�لناقد  �لتفكري  �أ�شاليب  وتنمية  مد�ركهم،  وتعميق  مفاهيمهم، 

و�لإبد�عي لديهم.
تربوية  منظومة  �إيجاد  يف  �لز�وية  حجر  هو  �ملتميز  �ملعلم  �إن 
متميزة، وم�شتوى تعليمي فاعل، مثلما هو عن�شر �أ�شا�شي يف تطبيق 
نظام �جلودة يف �لتعليم، وبالتايل �إيجاد خمرج تعليمي متميز. على 
�أن حتقيق هذه �لأهد�ف يتطلب حتديد معايري جلودة �أد�ء �ملعلم، 
قادًر�  جتعله  �لتي  �لالزمة،  �لتعليمية  �لكفايات  لمتالكه  و�ل�شعي 

على تنفيذ هذه �ملعايري وتطبيقها يف �أد�ئه لعمله.
يعرفها  �أن  ينبغي  �لتي  �ملعارف  جميع  �ملعلم  مبعايري  ُيق�شد 
يجب  �لتي  و�ملهار�ت  يحملها،  �أن  يجب  �لتي  و�لجتاهات  �ملعلم، 
�لكفايات  �ملعايري جميع  وتت�شمن هذه  �ملهني،  يتقنها يف عمله  �أن 
�لتي يجب �أن تتو�فر يف �ملعلم، ذلك �أنه �لعن�شر �لرئي�س يف �لعملية 
�لدر��شية،  �ملناهج  تنفيذ  عن  �مل�شوؤول  وهو  �لتعليمية،  �لتعلمية 

�لأخالقي  �ملثال  لكونه  �إ�شافة  و�آمنة،  وّدية  �شفية  بيئة  وتوفري 
و�لقدوة �ل�شلوكية لطلبته، يف جميع ممار�شاته و�أفعاله.

�أد�ء  م�شتوى  لرفع  مرجعي  كاإطار  �ملعلم  معايري  وت�شتخدم 
�ملعلم، وزيادة فاعليته يف �أد�ء مهامه وممار�شاته �ملتعددة، وت�شمل 

هذه �ملعايري ما ياأتي:
�لعلمي  لتخ�ش�شه  �لالزمة  يلم �ملعلم باملعارف  �لأول:  �ملعيار 
من  و�فًيا  وقدًر�  ومفاهيمه  ومبادئه  �لعلم  خ�شائ�س  �شاملًة 
معلوماته، ويتفهم �ملنهج �لدر��شي و�أ�ش�شه وعنا�شره مبا ميكنه من 
�لتعامل معه ب�شورٍة حتقق �لأهد�ف �لتعليمية. من �أهم �ل�شفات 
ا بدرجة كافية بالتخ�ش�س  �لتي يجب تو�فرها يف �ملعلم �أن يكون ملًمّ
و�لعلم �لذي يقوم بتدري�شه، ففاقد �ل�شيء ل يعطيه. ومن هنا فاإن 
من �لالزم �أن يكون �ملعلم قد �أُعّد �إعد�ًد� تخ�ش�شًيّا بدرجة توؤهله 
ومر�شًد�  �لتخ�ش�س  هذ�  يف  باملعارف  للمتعلمني  مزوًد�  يكون  لأن 
لهم يف عمليات �لكت�شاف و�ل�شتق�شاء فيه. ول ينبغي �أن تقت�شر 
بد  ل  بل  �لتخ�ش�س،  يف  �مل�شمولة  �ملعلومات  �ملعلم على  معارف 
�أجز�ئه  بني  و�لعالقات  ومميز�ته،  �لتخ�ش�س  طبيعة  يدرك  �أن 
و�لدر��شة  و�ل�شتق�شاء  �لتحقيق  وطبيعة  �ملختلفة،  وعنا�شره 
مت�شارع،  ب�شكٍل  وتتحدث  تتطور  �ملعارف  �أن  ومبا  فيه.  و�لتجريب 
فقد �أ�شبح لز�ًما على �ملعلم �أن يتابع ما ي�شتجد يف جمال تخ�ش�شه 
من �أبحاث ودر��شات وغريها. وتتم ترجمة �لتخ�ش�شات �ملختلفة 
يف �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية بو��شطة �ملناهج و�ملقرر�ت �لدر��شية �لتي 
�لناب�س  �لقلب  هو  �لدر��شي  و�ملنهج  �لتخ�ش�شات.  هذه  تعك�س 
لعملية �لتعليم، و�ملعلم هو �ملنّفذ �لرئي�س لهذ� �ملنهج، و�ملتعامل مع 
و�أ�شاليب  تدري�س  وطريقة  وحمتوى  �أهد�ف  من  �ملختلفة  عنا�شره 
تقومي ونحوها. ولذ� كان لز�ًما �أن يتو�فر للمعلم معارف ومهار�ت 
�ملنهج وعنا�شره �ملختلفة، ومهار�ت متكنه  متكنه من فهم طبيعة 
من  متكنه  ومهار�ت  �ملختلفة،  وعنا�شره  �ملنهج  طبيعة  فهم  من 
تنفيذه بالطريقة �ملُثلى، وروؤية متّكنه من تقوميه وحتديد ما يحتاج 

منه �إلى تطوير فيه و�إبالغ ذلك لالأطر�ف �ملعنية.
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يعمل �ملعلم على:
�لعامة  �أهد�فه  �شاماًل  �ملقرر  �لعلمي  باملنهج  �لتام  1.�لإملام 
و�خلا�شة، وحمتو�ه من معلومات، ومفاهيم ونظريات وتطبيقات، 

و�أن�شطة، و�أ�شاليب �لقيا�س و�لتقومي ونحوها.
وتطبيقاته  �ملعريف  وبنائه  و�أهميته  �لتخ�ش�س  2.�شرح طبيعة 

�حلياتية للطلبة ح�شب م�شتو�هم �لدر��شي. 
�لتخ�ش�س  نحو  �لطلبة  لدى  �إيجابية  �جتاهات  3.بناء 

وت�شويقهم للتزّود من معارفه. 
�أو  �أي نق�س  4.تنفيذ �ملنهج �ملدر�شي كما خّطط له مع تاليف 

ملحوظات تظهر له فيه.
و�أفقًيّا  ببع�شها،  ا  ر�أ�شًيّ �ملقرر  مو�شوعات  ربط  على  5.�لعمل 

بالعلوم و�ملعارف يف �ملقرر�ت �لأخرى. 
�ملنهج  تطوير  �شاأنها  من  �لتي  و�لآر�ء  �ملالحظات  6.�إبد�ء 

وحت�شينه.
علمية.  بطريقة  �أن يخطط �ملعلم درو�شه  يجب  �لثاين:  �ملعيار 
عملية �لتدري�س من �لعمليات �لعلمية �ملدرو�شة و�ملنظمة �لتي يجب 
�أّل ترتك للم�شادفة �أو �لع�شو�ئية، ومن هنا فاإن �لتخطيط للتدري�س 
�أ�شبح �أحد �لأمور �ل�شرورية و�ملهمة لنجاح عملية �لتعليم. فاجلهود 
�لع�شو�ئية غري �ملخططة مل تعد تتما�شى مع طبيعة �لتعليم وتطّوره 
يف هذ� �لع�شر، و�لتخطيط باأنو�عه - طويل وق�شري �ملدى - من 
لن�شاطه  �ل�شامل  و�لت�شّور  �لكاملة  يعطي �ملعلم �لروؤية  �أن  �شاأنه 
�أ�شابيع و�لأعمال �ليومية  �أو عدة  �أو �لف�شل �لدر��شي  خالل �لعام 
ويف  درو�شه.  من  در�س  لكل  �لدقيقة  بتفا�شيلها  )�لتح�شري( 
�لتخطيط مهام عديدة ت�شمل تنظيم �لعمل وترتيبه وتق�شيمه على 
�لفرتة �ملحددة، وجتهيز ما يلزم من مو�د تعليمية، وحتديد مو�عيد 
يف  ويثار  يحدث  قد  ما  وتوقع  ونحوها،  و�لختبار�ت  �لزيار�ت 
�ل�شف، ور�شد �لإجر�ء�ت و�لإجابات �ملنا�شبة له، ودر��شة حالت 

طلبته وو�شع �خلطط �ملنا�شبة للتعامل معهم، ونحو ذلك.
يعمل �ملعلم على:

و�شالحية  �كتمال  مر�عًيا  للمقرر  �لف�شلية  �خلطة  1.و�شع 

عنا�شرها �ملختلفة.
�ل�شابقة  �لطلبة  كخرب�ت  �لتعلم  عملية  مدخالت  2.حتليل 
وقدر�تهم و��شتعد�د�تهم و�لتجهيز�ت و�ملو�د �لتعليمية �ملتو�فرة يف 

�ملدر�شة ونحوها. 
3.�لتعرف على معلومات وقدر�ت �لطلبة �ل�شابقة يف �ملو�شوع 

�ملقرر قبل �لبدء يف تدري�شه. 
4.�لإعد�د �لذهني للدر�س وذلك بتحليل مادة �لدر�س وحتديد 

�ملحتوى و�أجز�ئه �لرئي�شة.
�شاملًة  �لكتابي(  )�لتح�شري  �ملدى  ق�شرية  �خلطط  5.و�شع 
�لتدري�س  وطريقة  و�ملحتوى  �خلا�شة  و�لأهد�ف  �لأولية  �ملعلومات 

و�لأن�شطة و�أ�شاليب �لتقومي و�لو�جبات ونحوها. 
�شت�شتخدم  �لتي  و�لأجهزة  و�لأدو�ت  �لتعليمية  �ملو�د  6.حتديد 

يف �لدر�س و�لتاأكد من جاهزيتها.
7.تقومي �خلطط �ملو�شوعية وتعديلها بح�شب �لظروف �جلارية 

وم�شتويات �لطلبة و�إجنازهم.
متنوعة  تدري�س  و�أ�شاليب  يوظف �ملعلم طر�ئق  �لثالث:  �ملعيار 
لطريقة  �أهد�فها.  وحتقق  �لتعلم  عملية  عنا�شر  مع  تتو�فق 
�لتعلمية  �لعملية  فاعلية  يف  وكبري  حيوي  دور  و�أ�شلوبه  �لتدري�س 
من  �لعديد  وهناك  �ملتعلمني.  على  تاأثريها  وزيادة  �لتعليمية 
�ملرتبط  �خلا�س  ومنها  �لعام  منها  طر�ئق �لتدري�س و�أ�شاليبه. 
�حلديثة  ومنها  �لقدمية  منها  �أن  كما  بعينه،  تخ�ش�س  بتدري�س 
�لتي ظهرت موؤخًر� بق�شد تطوير وحت�شني عملية �لتدري�س وجتاوز 
وعيوبها،  مميز�تها  طريقة  ولكل  �لقدمية.  �لطر�ئق  يف  �ل�شلبيات 
كما �أن لها ��شتخد�ماتها و�أوقاتها �لتي تنا�شبها. ولهذ� كان لز�ًما 
على �ملعلم �أن يلم بهذه �لطر�ئق و�لأ�شاليب و�أن يعرف تلك �ملميز�ت 
و�لعيوب و�ل�شتخد�مات، و�أن يختار لدر�شه ما يتنا�شب مع طبيعة 
�ملو�شوع ومع �ملرحلة �لعمرية للطلبة و�لقدر�ت �لتي ميتلكونها ومع 

�لإمكانات �ملتاحة.
يعمل �ملعلم على :

مع  يتالءم  مبا  و�أ�شاليب �لتدري�س �ملنا�شبة  طرق  �ختيار   .1
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الأهداف واملحتوى ومع م�ستويات الطلبة واأمناط التعلم لديهم ومع 
�لإمكانات �ملتاحة.

2. �تباع �خلطو�ت �لعلمية يف تخطيط طريقة �لتدري�س وتنفيذها.
3. تقومي فاعلية طريقة و�أ�شلوب �لتدري�س �مل�شتخدم وتغيريه �أو 

تعديله عند �حلاجة.
�ملعيار �لر�بع: ي�شتخدم �ملعلم مهار�ت �لت�شال �للفظية وغري 
�لتدري�س  �ملطلوب.  �لأثر  ويحقق  �لتعلم  عملية  ي�شهل  مبا  �للفظية 
فال  يكون �لتدري�س موؤثًر�  ولكي  �لأولى،  بالدرجة  �ت�شالية  مهنٌة 
بد له من �ت�شال فاعل ي�شتطيع من خالله �ملعلم �أن يطرح ما يرد 
بطريقة �شحيحة وبلغة مفهومة وباأ�شلوب موؤثٍر ومقنع م�شتخدًما يف 
ذلك �للغة �لعربية �ملي�ّشرة �ملفهومة لدى �لطلبة. ومن �شاأن ذلك �أن 
ي�شهم يف �حلفاظ على �للغة �لعربية ويعّزز ويرثي �جلانب �للغوي 
�لتعليمية.  �لتعلمية  �لعملية  �أهد�ف  �أحد  يعد  ما  وهو  �لطلبة  لدى 
مفاهيم  �أو  معلومات  من  �ملنهج  حمتوى  يقّدم  ذلك  يف  و�ملعلم 
�لدر�س  وجزئيات  عنا�شر  ح  تو�شّ بطريقة  غريها  �أو  نظريات  �أو 
ونحو  �لنتائج  ويلّخ�س  �لأمثلة  لها  ويقّدم  �لرئي�شة  �أفكارها  ويربز 
�لعربية  �للغة  �إتقانه  من  بد  فال  ذلك  ينجح �ملعلم يف  ولكي  ذلك. 
بد  ل  كما  و�إلقاًء،  وكتابًة  قر�ءًة  و�أ�شاليب  قو�عد  من  حتويه  مبا 
و�أن  و�ملوؤثرة،  �لفاعلة  و�أ�شاليبه  �لت�شال  نظريات  در��شة  من  له 
ميتلك �لقدرة على �لإقناع و�لتاأثري وغريها من �لقدر�ت �خلطابية 
�ل�شرورية، بالإ�شافة �إلى مهار�ت �لت�شال غري �للفظي. وُي�شاف 
�لطلبة  ت�شاعد  �لتي  �ملنا�شبة  �لبيئة  توفري  قدر�ت �ملعلم تلك  �إلى 

�أنف�شهم على �لت�شال و�لتو��شل بطرق متنوعة.
يعمل �ملعلم على: 

1.�لتحّدث باللغة �لعربية �لُف�شحى �لتي يفهمها �لطلبة.
�لتعليمية  �لو�شيلة  ويف  �لدرو�س  حت�شري  كّر��س  يف  2.�لكتابة 

وغريهما بلغة منا�شبة مفهومة و�شليمة من �لأخطاء. 
بيان  ت�شمل  للطلبة  و��شحة مفهومة  �لدرو�س بطريقة  3.�شرح 
بينها،  �لعالقات  وبيان  �لدر�س،  �أفكار  و�شرح  طرحه،  �شيتم  ما 
و�شرب �لأمثلة، و�إعادة �ل�شرح، و�لتدّرج يف طرح �لأفكار، وتقدمي 

ملخ�س للدر�س، ونحو ذلك.
مع  يتنا�شب  مبا  وتنويعه  وجاذبيته  �لإلقاء  بح�شن  4.�للتز�م 

�ملوقف �لتعليمي.
5.�لتنويع يف �أ�شاليب تقدمي �ملحتوى �لعلمي با�شتخد�م �لر�شوم 
و�ل�شور و�لبيانات وغريهما مبا ي�شاعد على �إبر�ز �ملحتوى يف �شور 

متخيلة ومفهومة للطلبة. 
و�لإ�شار�ت  و��شتخد�م �حلركات  للمو�شوع  6.�إظهار �حلما�شة 

�لت�شالية ونحوها بالقدر �ملنا�شب.
7.�حلد قدر �لإمكان من معوقات �لت�شال �شو�ًء كانت ح�شية 
�ل�شوت(  و�شوح  )كعدم  باملر�شل  ذلك  تعلق  و�شو�ًء  معنوية  �أو 
�أو  �لأجهزة  )تعطل  �لو�شيلة  �أو  �لفكرة(  )غمو�س  �لر�شالة  �أو 
وجود  عدم  �أو  �لذهني  )كال�شرود  �مل�شتقبل  �أو  �لو�شيلة(  غمو�س 

�ل�شتعد�د�ت �ل�شابقة(.
�لتعلم  عملية  يف  ي�شرك �ملعلم طلبته  �خلام�س:  �ملعيار 
�إثارة  على  ت�شاعد  �لتي  و�لإ�شرت�تيجيات  للمهار�ت  با�شتخد�مه 
�لنتباه و�لد�فعية. �أظهرت �لأبحاث و�لدر��شات �لرتبوية و�لنف�شية 
يف �لعقود �لأخرية �أهمية �إ�شر�ك �لطلبة يف عملية �لتعليم و�لتعلم 
يقت�شر  �شلبية  �أطر�ًفا  ولي�شت  وم�شاركة  �إيجابية  وجعلهم عنا�شر 
دورها على �لتلقي فقط. ولتحقيق تلك �مل�شاركة فقد ظهرت وتاأكدت 
بعملية �لتدري�س.  �ملرتبطة  و�لإ�شرت�تيجيات  �ملهار�ت  من  �لعديد 
وت�شمل تلك �جلو�نب ��شتخد�م مهار�ت متنوعة مثل �إثارة �لنتباه 
و�لتحفيز  �لطلبة  مع  و�لتفاعل  �لتقدمي  �أثناء  �لأ�شئلة  و��شتخد�م 
وختم �لدر�س وغريها من �ملهار�ت. ومن �شاأن ��شتخد�م وت�شخري 
من  تزيد  عملية �لتدري�س �أن  يف  و�لإ�شرت�تيجيات  �ملهار�ت  تلك 
لها  فالأ�شئلة  منا�شبة.  تعليمية  بيئة  خلق  ت�شمن  و�أن  فاعليته 
�أنو�عها �ملختلفة و��شتخد�ماتها �ملتنوعة وتاأثري�تها �لو��شحة على 
عملية �لتدري�س، كما �أن لإثارة �نتباه �لطلبة وتفاعلهم وم�شاركاتهم 
معارف  من  �إليهم  يقّدم  ما  و��شتيعاب  فهم  يف  �حليوي  دوره 
م�شاركات  زيادة  يف  �ملهم  دورها  وللد�فعية  وتوجهات،  ومهار�ت 

�لطلبة وت�شجيع �ملرتددين منهم.
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يعمل �ملعلم على :
1. تو�شيح �أهمية �مل�شاركات للطلبة وحثهم �لد�ئم عليها.

�أ�شاليب متنوعة يف  و��شتخد�م  �لطلبة  وتفاعل  �نتباه  �إثارة   .2
ذلك كالأ�شئلة و�لتمرينات ونحوها.

�ل�شياغة  �أ�شاليب  مثل  �لأ�شئلة  ��شتخد�م  قو�عد  مر�عاة   .3
ووقت �لنتظار وحت�شني �لأ�شئلة وتوزيعها ونحوها.

4. �إتاحة �لفر�شة للطلبة للم�شاركة يف �أن�شطة �ملادة وفعالياتها 
و�إعطائهم بع�س �ملهام للقيام بها.

كتقدمي  �لطلبة  م�شاركات  لإثارة  �ملنا�شب  �لتحفيز  تقدمي   .5
�لثناء و�جلو�ئز ومنح �لدرجات.

�ملجتمع  خ�شائ�س  تدري�شه  يربز �ملعلم يف  �ل�شاد�س:  �ملعيار 
ومبادئه وظروفه وجمريات �أحد�ثه وغريها من �لعنا�شر �لتي تعني 
�إن  و�أهد�فه.  �ملجتمع  غايات  وحتقيق  بالو�قع  �ملدر�شة  ربط  على 
و�أنظمته  و�أحد�ثه  وم�شكالته  وظروفه  و�أهد�فه  جمتمع  كل  طبيعة 
تربز بطريقة و��شحة جلية يف نظامه �لتعليمي ومناهجه �لدر��شية. 
فالعملية �لتعلمية �لتعليمية و�لرتبوية ل ميكن ف�شلها عن �ملجتمع 
�لذي تتم فيه، فهي تتاأثر بهذ� �ملجتمع وتوؤثر فيه، و�ملعلم و�لطالب 
يتعامل �ملعلم  ولكي  به.  ويتاأثرون  فيه  يوؤثرون  �ملجتمع  يف  �أع�شاء 
له من معرفة  بد  �إيجابي، فال  ب�شكل  و�لأحد�ث  �لظروف  تلك  مع 
مما  ونتائجها  و�أ�شبابها  �ملجتمع  يف  �لأحد�ث  جمريات  و�إدر�ك 
�ل�شف.  طلبته يف  ومع  مادته  ومعاجلتها يف  مناق�شتها  من  ميكنه 
وبتلك �ملعرفة ي�شتطيع �ملعلم �أن يوجه وير�شد طلبته من خالل ربط 
ما يدر�شونه من مو�شوعات منهجية مبا يجري يف �لو�قع و�إ�شد�ئهم 
ا  �لن�شح و�لتوجيه �لالزم يف �أمورهم �لو�قعية. ومن �شاأن ذلك �أي�شً
�أ�شرته  فائدة يف حياته وحياة  له  يتعلمه  ما  باأن  �لطالب  ُي�شعر  �أن 

وجمتمعه وذي ارتباٍط بها.
يعمل �ملعلم على :

1. توجيه �لطلبة للمحافظة على ثو�بت �ملجتمع وهويته ودينه 
ومعتقد�ته.

2. ربط �لدرو�س بق�شايا و�أحد�ث �ملجتمع و�لبيئة �لتي يعي�شها 

�لطلبة بدرجة مالئمة.
3. �إ�شر�ك �لطلبة يف مناق�شة تلك �لق�شايا و�لأحد�ث وحتليلها 

مبا يتنا�شب مع قدر�تهم.
�لطالب  �شخ�شية  تنمية  يعمل �ملعلم على  �ل�شابع:  �ملعيار 
هذ�  يف  �لالزمة.  �لجتماعية  �ملهار�ت  و�إك�شابه  تفكريه  وتطوير 
حاجٍة  يف  �لطلبة  �أ�شبح  و�لتطور�ت  باملتغري�ت  يعّج  �لذي  �لع�شر 
تغيري  �إلى  �أدى  مما  جديدة،  و�جتاهات  ومهار�ت  ملعارف  ما�شة 
و�أ�شاليب �لتعليم و�لتعلم.  و�لتعليم و��شرت�تيجيات  �أهد�ف �لرتبية 
بل  و�حلقائق،  باملعلومات  للطلبة  تزويٍد  يعد �لتدري�س جمرد  فلم 
�ل�شخ�شية  جو�نب  وتطوير  تنمية  ت�شتهدف  �شاملة  عملية  �أ�شبح 
يف  فالطلبة  و�جتماعية.  ونف�شية  عقلية  من  �لطلبة  لدى  �ملختلفة 
للنف�س  �أكرب  وثقٍة  لل�شخ�شية  �أقوى  بناٍء  �إلى  بحاجة  �لع�شر  هذ� 
ومهار�ت  �لقر�ر  �تخاذ  على  �أرفع  وقدرٍة  للتفكري  �أعلى  ومهار�ٍت 
�شفات  و�متالك  �لفريق  بروح  �لآخرين  مع  للتعامل  �جتماعية 
و�لقدر�ت. وقد  �ملهار�ت  �لفاعلة وغريها من  �لع�شوية  �أو  �لقيادة 
كل  يف  متعددة  مهار�ت  �لنف�س  وعلم  �لرتبية  جمال  يف  ظهرت 
�ملجالت �ملذكورة ��شتوجبت �أن تعمل �ملدر�شة على �إعد�د �لطالب 

يف �شوء تلك �ملهار�ت و�لقدر�ت.
يعمل �ملعلم على: 

تنمية  يف  ت�شهم  حديثة  تدري�س  و�أ�شاليب  طر�ئق  1.تطبيق 
مهار�ت �لتفكري �ملختلفة كالتفكري �لناقد وحل �مل�شكالت و�لإبد�ع 

و�كت�شاب �ملفاهيم ونحوها.
�ل�شف  )د�خل  تدري�شية  وم�شكالت  تعلم  �أن�شطة  2.ت�شميم 

وخارجه( ميار�س من خاللها �لطلبة مهار�ت �لتفكري �ملتنوعة.
3.طرح �لعديد من �لأ�شئلة �لتي تثري �أنو�ع وم�شتويات �لتفكري 

�ملختلفة لدى �لطلبة.
و�ل�شتق�شاء  �لبحث  بعمليات  �لقيام  على  �لطلبة  4.ت�شجيع 

لكت�شاف �ملعارف باأنف�شهم.
وميولهم  وهو�ياتهم  توجهاتهم  حتديد  على  �لطلبة  5.ت�شجيع 

و�لعمل على تنميتها وتعديلها بالطريقة �ملنا�شبة. 
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من  و�لرفع  باأنف�شهم  �لثقة  و�إك�شابهم  �لطلبة  6.ت�شجيع 
معنوياتهم وقدر�تهم على �تخاذ �لقر�ر و�لدفاع عنه.

7.تطبيق �أ�شاليب �لعمل �جلماعي يف ور�س وجمموعات تك�شب 
�لطالب �ملهار�ت �لجتماعية �لالزمة.

مبا  طلبته  بني  �لفردية  ير�عي �ملعلم �لفروق  �لثامن:  �ملعيار 
وخ�شائ�شهم  و��شتعد�د�تهم  و�هتماماتهم  ميولهم  مع  يتنا�شب 
�لقدر�ت  حيث  من  �شخ�شياتهم  يف  �ملتعلمون  يختلف  �لأخرى. 
و�لجتاهات  �مليول  حيث  ومن  �ل�شابقة،  و�ملعارف  و�ل�شتعد�د�ت 
ونوع الذكاء ومنط التعلم وغريها من عنا�سر ال�سخ�سية. ول�سمان 
يتعامل �ملعلم مع  �أن  بد  ل  فاإنه  �لتعليمية  �لتعلمية  �لعملية  جناح 
�ملتعلم بالطريقة �لتي تتنا�شب مع خ�شائ�شه، وبالتايل فقد �أ�شبح 
وما  �ملختلفة  �لفردية  �لفروق  لوظيفة �لتدري�س �إدر�ك  �لالزم  من 
واأمناط  الذكاء  واأنواع  وامليول  الجتاهات  معرفة  من  ذلك  ي�سمله 
�لتعلم ومر�عاتها وحماولة �لتعامل �ملفيد مع هذ� �لختالف و�لتنوع 
�لإيجابي معه.  وللتعامل  �لطالب،  لنف�شية  ا  مهًمّ يعد مدخاًل  �لذي 
�لفردية  �لفروق  مع  �لتعامل  و�ملهار�ت يف  �ملعارف  تلك  �شاأن  ومن 
وتفريد �لتعلم لينا�شب �ملتعلم �أن تزيد من فاعلية عمل �ملعلم و�أن 
لة  جتعل بيئة �لتعلم و�لف�شل �لدر��شي و�ملدر�شة بيئة حمّببة مف�شّ
لدى �لطلبة يرتاحون �إليها. كما �أن ذلك ي�شاعد على تنمية قدر�ت 
و�لذي  فيه  يبدعو�  �أن  ميكن  �لذي  �لجتاه  يف  ومهار�تهم  �لطلبة 

يتنا�شب مع قدر�تهم و��شتعد�د�تهم ومو�هبهم ورغباتهم.
يعمل �ملعلم على:

من  �لفردية  وخ�شائ�شهم  طلبته  م�شتويات  على  1.�لتعرف 
�لتي  و�لقدر�ت  و�ملهار�ت  �ل�شابقة  و�ل�شتعد�د�ت  �ملعارف  حيث 

ميتلكونها و�لفروق بينهم يف ذلك.
لتتنا�شب مع  متنوعة  تعلم  �أن�شطة وخرب�ت  وتنفيذ  2.ت�شميم 

ميول �لطلبة و��شتعد�د�تهم. 
3.تنويع طر�ئق و�أ�شاليب �لتدري�س لتتو�فق مع �أ�شاليب �لتعلم 

�ملختلفة لدى �لطلبة.
4.تنويع �أدو�ت و�أ�شاليب �لقيا�س لتالئم ميول �لطلبة وقدر�تهم 

�ملختلفة.
�لتح�شيل  �شعيفي  �لطلبة  حالت  در��شة  يف  5.�لإ�شهام 
وتخطيط وتنفيذ �لربنامج و�لأن�شطة �ملنا�شبة لتح�شني م�شتوياتهم.
و�ملوهوبني  �ملتفوقني  �لطلبة  حالت  در��شة  يف  6.�مل�شاركة 

وتخطيط وتنفيذ �لرب�مج و�لأن�شطة �ملنا�شبة لهم.
ويرتب  وينّظم  �لدر��شي  يدير �ملعلم �ل�شف  �لتا�شع:  �ملعيار 
عنا�شره ويعالج �لأخطاء فيه بطريقة ت�شاعد على زيادة حت�شيل 
�لتعلم  وبيئة   – �ل�شف  �إد�رة  ُتعّد  �شخ�شياتهم.  وتنمية  �لطلبة 
�ملعلمني  من  �لكثري  تو�جه  �لتي  �لعقبات  �أهم  من   – عموًما 
وترتيب  �لبيئة  تلك  لتنظيم  �أن  كما  منهم.  �ملبتدئني  ا  خ�شو�شً
عنا�شرها �لأثر �لكبري يف حت�شني �لتعلم وزيادة فاعلية �لتدري�س. 
�لطلبة  ومعاقبة  �لف�شل  على �شبط  �لتعلم  بيئة  �إد�رة  تقت�شر  ول 
وهادئًة  �شامتًة  بيئًة  �ل�شف  ي�شكل  بحيث  �لنظام  عن  �خلارجني 
متاًما، ولكن �لأمر �أو�شع من ذلك. ف�شبط �لطلبة هو �أحد عنا�شر 
�إد�رة بيئة �لتعلم. ول يعني �ل�شبط جعل �لطلبة �شامتني م�شتقبلني 
فقط بل ل بد من جعلهم عنا�شر متفاعلة وم�شاركة وفق �لإجر�ء�ت 
�أموًر� �أخرى  �إلى ذلك فاإن هناك  و�ل�شو�بط �ملنا�شبة. وبالإ�شافة 
و�لحرت�م  و�لأخوة  �ملودة  جو  باإ�شاعة  كالهتمام  مر�عاتها  ينبغي 
للتعلم  �حل�شية  �لبيئة  وتنظيم  �لطلبة،  بني  و�لعدل  و�لطماأنينة 
وجعلها مريحًة للطلبة، وتق�شيم �لوقت بطريقة منا�شبة، و��شتغالله 
�ل�شف  عليها  ي�شري  �لتي  و�لإجر�ء�ت  �لأنظمة  وتو�شيح  بفاعلية، 
�خلطاأ  �ل�شلوكات  ومعاجلة  بها،  �لتم�شك  على  وحثهم  للطلبة 

بالطريقة �ملنا�شبة و�حلكيمة.
يعمل �ملعلم على:

�ل�شف  بالعمل د�خل  و�لأنظمة �خلا�شة  �لتعليمات  1. حتديد 
وتو�شيحها للطلبة يف �لبد�ية و�لتاأكيد عليها كلما لزم �لأمر.

�أهد�ف  مع  يتنا�شب  مبا  بالدر�س  �خلا�س  �لوقت  تق�شيم   .2
�لدر�س و�أن�شطته.

على  يعود  �أن  يتوقع  مبا  �لدر�س  لوقت  �لأمثل  �ل�شتغالل   .3
�لطلبة بالفائدة.
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4. معاجلة �لأخطاء �ل�شادرة من �لطلبة باحلكمة و�لطريقة 
�ملالئمة.

5. توفري �لبيئة �حل�شية �ملنا�شبة يف �ل�شف من �أجهزة و�إ�شاءة 
وتهوية وتوزيع �أماكن �جللو�س ونحوها.

6. توفري بيئة معنوية يف �لف�شل ي�شعر فيها �لطلبة بالحرت�م 
و�لتقدير و�لأخوة و�لعدل بعيًد� عن كل ما ينتق�س من �شخ�شياتهم.

علمي  جو  يف  �لتعلم  و�أن�شطة  �لطلبة  م�شاركات  تنظيم   .7
تفاعلي بعيًد� عن �لفو�شوية و�لع�شو�ئية.

�لتعليمية  و�لتقنيات  يعّد �ملعلم �لو�شائل  �لعا�شر:  �ملعيار 
�أ�شبح  لقد  �لتعلم.  فاعلية  من  يزيد  مبا  درو�شه  يف  وي�شتخدمها 
لو�شائل وتقنيات �لتعليم دورها �ملهم و�ملوؤثر يف عملية �لتعليم، فكثري 
و�لتجهيز�ت  �لو�شائل  �لعديد من  توظيف  �إلى  �لدرو�س حتتاج  من 
و�لتقنيات �حلديثة من حا�شب �آيل و�إنرتنت وغريها، ومن �شاأن تلك 
كاإي�شاح  �لعلمية  �لفو�ئد  �لعديد من  �أن حتقق  و�لتقنيات  �لو�شائل 
�ملتعلمني،  �نتباه  وجذب  وتي�شريها،  �ملطروحة  و�ملعارف  �لأفكار 
و�إك�شاب  �إمتاًعا،  وبيئة �لتعليم �أكرث  ت�شويًقا  �أكرث  �لدرو�س  وجعل 
و�لتقنيات  �لأجهزة  تلك  مع  للتعامل  �ملهار�ت  من  �لعديد  �لطلبة 
و��شتخد�مها، ونقل جزء كبري من مهام �لتعلم �إلى �لطالب، وبناء 
�ملتعلم �لذ�تي ونحو ذلك من �لفو�ئد. ومن هنا فقد ظهرت يف �لآونة 
�أنو�ع حديثة من تلك �لو�شائل و�لتقنيات و�زد�د توظيفها  �لأخرية 
يف عملية �لتعليم و�لتعلم د�خل �ل�شف وخارجه. وقد ��شتلزم ذلك 
من �ملعلم �لإملام بتلك �لو�شائل و�لتقنيات ومعرفة �أنو�عها ومهار�ت 
��شتخد�ماتها وتوظيفها �لتوظيف �ملنا�شب يف درو�شه مبا يتالءم مع 

عنا�شر �لعملية �لتعلمية �لتعليمية ويحقق �أهد�فها.
يعمل �ملعلم على :

لدرو�شه  �ملنا�شبة  �لتعليمية  �لو�شائل  �ختيار  �أو  �إعد�د   .1
و��شتخد�مها وفق �ملبادئ �لرتبوية.

عملية  لتفعيل  درو�شه  يف  �ملتاحة  �حلديثة  �لتقنيات  دمج   .2
�لتعلم وربطها بالو�قع.

�ملت�شلة  للمعارف  �لأخرى  �مل�شادر  باأهمية  �لطلبة  توعية   .3

باملقرر و�إر�شادهم �إلى �أماكنها.
4. تعويد �لطلبة على ��شتخد�م تقنيات وو�شائل �لتعلم وحثهم 

على �لتعلم �لذ�تي بو�شاطتها.
5. �ملحافظة على �لو�شائل و�لتقنيات �ملوجودة وتوجيه �لطلبة 

بذلك.
�لو�شائل  مع  �لتعامل  يف  و�ل�شالمة  �لأمن  �حتياطات  �تباع   .6

و�لأجهزة و�ملو�د �لتعليمية.
�لتعامل  و�لأخالقية يف  �ملهنية  و�ملعايري  �ل�شو�بط  مر�عاة   .7

مع تقنيات �حلا�شب و�ملعلومات ونحوها.
با�شتخد�م  �لطلبة  يقّوم �ملعلم تعلم  ع�شر:  �حلادي  �ملعيار 
�لأ�شاليب و�لأدو�ت �ملنا�شبة يف �لقيا�س و�لتقومي �لرتبوي للقيا�س. 
�لأد�ة  هو  �إذ  �لرتبوية،  �لعملية  دوره �حليوي يف  �لرتبوي  وللتقومي 
مبدى  �لعملية  تلك  على  �لقائمني  تدل  �لتي  �ملنا�شبة  و�لو�شيلة 
حاجاتها  ومدى  فيها  و�ل�شعف  �لقوة  و�أوجه  لأهد�فها  حتقيقها 
للتعديل و�لتح�شني. فالقيا�س لي�س غايًة يف حد ذ�ته بل هو و�شيلُة 
م�شتمرة  عملية  و�لتقومي  خا�شة.  عملية �لتعليم و�لتدري�س  لتطوير 
وي�شتمر  و�لأن�شطة  �لأ�شئلة  خالل  من  يومي  �ملعلم ب�شكٍل  ميار�شها 
لي�شمل �لختبار�ت �ل�شهرية و�لف�شلية وغريها. وللقيا�س و�لتقومي 
و�ملالحظة  و�ملقابلة  كالختبار�ت  �ملتعددة  و�أدو�ته  �أ�شاليبه 
ونحوها. ولكل �أد�ة و�أ�شلوب خ�شائ�س ومميز�ت، وعيوب، وقو�عد 
ل�شتخد�مه، ومو�طن يح�شن ��شتعماله فيها. ومن �شاأن تنوع وتعدد 
تلك �لأدو�ت �أن تعطي �ملعلم �شورًة و��شحة عن مدى تقدم طلبته 
يف �ملجالت �ملختلفة، و�أن تبني مو�طن �ل�شعف لديهم وما يحتاج 
تب�شري  لي�شمل  و�لتقومي  �لقيا�س  دور  وميتد  معاجلة.  �إلى  منها 
�ملعلمني باأوجه �لقوة و�ل�شعف يف �أد�ئهم �ل�شخ�شي مما ي�شهم يف 
عملية �لتقومي �لذ�تي �لتي يجب �أن يطبقها �ملعلم ملعرفة ما يحتاج 

�إليه من معارف �أو مهار�ت. 
يعمل �ملعلم على :

معارفهم  على  للوقوف  طلبته  م�شتويات  ت�شخي�س   .1
وم�شتوياتهم وخرب�تهم �ل�شابقة.
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�ليومية  �لدرو�س  يتم تقدميه يف  ملا  �لطلبة  قيا�س حت�شيل   .2
وتوظيف نتائجه.

��شتخد�مها  �شيتم  �لتي  �لتقومي  تو�شيح معايري و�أ�شاليب   .3
و�شرحها للطلبة.

مقالية  �ختبار�ت  من  و�لتقومي  �لقيا�س  �أدو�ت  تنويع   .4
�ملطلوب  و�ملحتوى  �لهدف  لتتو�فق مع  و�أد�ئية  و�شفوية  ومو�شوعية 

قيا�س �لتح�شيل فيه.
5. ت�شميم �أدو�ت �لقيا�س و�لتقومي وفق �لقو�عد �ل�شحيحة.

من  وغريها   – �لختبار�ت  لأد�ء  �ملنا�شبة  �لأجو�ء  تهيئة   .6
�أ�شاليب �لتقومي – من �لنو�حي �حل�شية و�ملعنوية.

7. ت�شحيح �لإجابات بطريقة علمية.
8. تف�شري وحتليل درجات �لختبار�ت وغريها وتزويد �لطلبة 

بالتغذية عن �أد�ئهم.
9. تنمية �ل�شعور بالتقومي �لذ�تي لدى �لطلبة وتطوير مهار�تهم 

يف ذلك.
�أد�ئه  لتقومي  و�لتقومي  �لقيا�س  نتائج  ��شتخد�م   .10

يف �لتدري�س وتخطيط درو�شه و�أن�شطته بطريقٍة �أف�شل.
�ملعيار �لثاين ع�شر: ي�شهم �ملعلم باإيجابية يف �لأن�شطة �ملتنوعة 
�ملد�ر�س  تنظمها  �لتي  �ملدر�شية  لالأن�شطة  �ملدر�شة.  تنفذها  �لتي 
لطلبتها دورها �لكبري يف �إك�شاب هوؤلء �لطلبة �لعديد من �ملهار�ت 
و�ملعارف �لتي ت�شهم ب�شكٍل كبري يف بناء �شخ�شيات �لطلبة و�شقل 
مواهبهم وهواياتهم. وتتنوع تلك الأن�سطة وتتعدد لت�سمل الن�ساط 
و�لأن�شطة  �خلارجية  و�لزيار�ت  و�لفنون  و�لإذ�عي  �مل�شرحي 
و�لرب�مج  و�لتدريب  و�لك�شفية  و�لجتماعية  و�لعلمية  �لريا�شية 
�لعامة، وغريها من جماعات �لأن�شطة ذ�ت �لهتمامات �ملتعددة. 
�لأن�شطة  تلك  وتنفيذ  �لتعاون يف تخطيط  �لكبري يف  دوره  وللمعلم 
�ملعلمني.  وزمالئه  �لأن�شطة  وم�شوؤويل  �ملدر�شة  �إد�رة  مع  بالتعاون 
فدور �ملعلم ل يقت�شر على �أد�ئه د�خل �ل�شف �لدر��شي، بل ميتد 

لي�شمل �لعديد من �لأن�شطة و�لأعمال د�خل �ملدر�شة وخارجها.

يعمل �ملعلم على :
1. �لطالع على �أنو�ع وبر�مج �لأن�شطة �ملنفذة د�خل �ملدر�شة 

وخارجها وحث �لطلبة على �مل�شاركة فيها.
2. �لإ�شهام – قدر �لإمكان – يف تخطيط �لأن�شطة �ملدر�شية 

وتنفيذها وتقوميها.
�ملدر�شة  يف  �لعاملني  يتعاون �ملعلم مع  ع�شر:  �لثالث  �ملعيار 
مبا  �لرتبويني  و�مل�شرفني  و�ملر�شدين  و�لزمالء  �ملدر�شة  �إد�رة  من 
يحقق روح �لفريق. ل تقت�شر مهام �ملعلم على �أد�ئه د�خل �ل�شف 
د�خل  و�لأعمال  �لأن�شطة  من  �لعديد  لت�شمل  متتد  بل  �لدر��شي، 
�ملدر�شة. ومن �شمن تلك �لأن�شطة �لأعمال �لإد�رية �لتي يوكلها �إليه 
مدير �ملدر�شة رغبًة يف ت�شيري �أمور �ملدر�شة وت�شهياًل لتعلم �لطلبة 
وتوفري �لبيئة �ملنا�شبة لهم. وي�شاف �إلى ذلك �لتعاون مع �ملعلمني 
�لآخرين و�أمني �ملكتبة وم�شوؤول �لتقنيات – �إن وجد� – مبا ي�شهم 
ا  يف حت�شني �لعمل وتطويره. كما �أن �ملر�شد �لطالبي يف �ملدر�شة �أي�شً
بحاجة �إلى تعاون �ملعلمني معه يف مو�جهة �لعقبات و�مل�شكالت �لتي 
ا �أهميتها  تو�جه �لطلبة. وملجال�س �لآباء و�لعالقات مع �لأ�شرة �أي�شً
�إلى  �لو�شول  بغية  و�ملنزل  �ملدر�شة  بني  �جلهود  تكامل  يف  �لكبرية 
�لأهد�ف �مل�شرتكة. فالعمل يف �ملدر�شة – �إذن – متكامٌل وم�شرتك 
مما يوجب �أن يكون هناك تفاهم وتن�شيق بني �أطر�ف هذ� �لعمل. 
و�لأدو�ر  �لآخر  عمل  طبيعة  طرف  كل  يفهم  �أن  ذلك  ويقت�شي 
�ملنوطة به و�لقو��شم �مل�شرتكة بني �أعمال و�أدو�ر �لأطر�ف جميًعا. 
�إن فقد�ن هذ� �لتفاهم و�لعمل �مل�شرتك يوؤدي يف كثرٍي من �لأحيان 
�إلى خلق �شوء فهم وم�شكالت بني �أطر�ف �لعملية �لتعلمية �لتعليمية 

مما يوؤدي يف �لنهاية �إلى ف�شلها يف حتقيق �أهد�فها �ملن�شودة.
يعمل �ملعلم على :

�لتي  و�لو�جبات  �ملهام  وتنفيذ  �ملدر�شة  �إد�رة  مع  �لتعاون   .1
يعهد �إليه بها.

�لطالبي  �لإر�شاد  ينفذها  �لتي  �لرب�مج  على  �لطالع   .2
و�مل�شاركة فيها.

عن  �إليها  يحتاج  �لتي  باملعلومات  �لطالبي  �لإر�شاد  تزويد   .3
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للم�شاعدة، و�لإ�شهام يف تنفيذ ما  �لذين يحتاجون  حالت �لطلبة 
يطلب منه من مهام يف �شبيل حل م�شكالتهم.

4. �لإ�شهام بفاعلية يف جمال�س �لآباء، و�لتو��شل �لإيجابي مع 
�أولياء �لأمور ملا فيه م�شلحة �لطلبة.

�ملكتبة  كاأمني  �ملدر�شة  يف  �لآخرين  �لعاملني  مع  �لتعاون   .5
وم�شرف م�شادر �لتعلم ونحوها مبا ي�شهم يف حت�شني عملية �لتعليم.

و�لتعاون  �لأخوة  بروح  �لرتبوي  �مل�شرف  مع  �لتعامل   .6
و�ل�شتفادة من توجيهاته و�إر�شاد�ته.

ل  مهنًيّا.  نف�شه  تطوير  يعمل �ملعلم على  ع�شر:  �لر�بع  �ملعيار 
�شك �أن متابعة �لتطور�ت ومالحقتها �أمٌر مهم للمعلم، كي ي�شاير 
جمال  يف  و�لنجاح  و�لتاأثري  �لفاعلية  من  �ملزيد  ويحقق  �لع�شر 
ي�شتجد  ما  متابعة  طريق  عن  ذلك  حتقيق  للمعلم  وميكن  عمله. 
و�ملوؤمتر�ت       �لندو�ت  وموؤلفات، بح�شور    ودر��شات     �أبحاث  من 
و�لجتماعات وور�س �لعمل و�لدور�ت �لتدريبية �لتي تت�شل بعمله. 
باملجال  �أو  �لعلمي  بتخ�ش�شه  مت�شلة  �لفعاليات  تلك  تكون  وقد 
�لرتبوي �أو مبجال �لثقافة و�ملعارف �لعامة وتطوير �لذ�ت و�لتنمية 
تعاون �ملعلم مع  �أن  �شك  ول  يلزم �ملعلم �متالكها.  �لتي  �لب�شرية 
خمت�س  ومع  �لزمالء  ومع  �لرتبوي  �مل�شرف  ومع  �ملدر�شة  مدير 
تطوير  يف  ي�شهم  �أن  �شاأنه  من  �لتعلم  م�شادر  تقنيات �لتعليم �أو 
اأداء املعلم ومنوه املهني عن طريق ما يقدمونه اإليه من مالحظات 
�أن  كما  لديه.  �لأد�ء  �أوجه  بع�س  تطور  �أن  �شاأنها  من  وتوجيهات 
�لتقومي �لذ�تي �لذي يتعرف من خالله �ملعلم على طبيعة وم�شتوى 
ليطور  للمعلم  مهم  اأمٌر  لديه  وال�سعف  القوة  نقاط  وكذا  اأدائه، 
التي  ال�سعف  نقاط  جتاوز  بغية  ومهاراته  معارفه  وينمي  م�ستواه 

يعاين منها.
يعمل �ملعلم على :

يف  ومن�شور�ت  كتب  من  �لعلمية  �لإ�شد�ر�ت  على  �لطالع   .1
و�لإفادة  و�لثقايف  �لرتبوي  �ملجالني  ويف  �لعلمي  تخ�ش�شه  جمال 

منها.
وور�س  �لتدريبية  و�لدور�ت  و�ملحا�شر�ت  �لندو�ت  ح�شور   .2

�لعمل �لتي ترتبط بعمله.
توجيهاتهم  وتلقي  �مل�شرف  ومع  �ملدر�شة  مدير  مع  �لتعاون   .3

و�إر�شاد�تهم مبا يطور �أد�ءه.
4. �مل�شاركة يف �لأبحاث و�لدر��شات �لرتبوية �ملرتبطة بعمله.

ا بتحليل �أد�ئه يف �لتدري�س و�لتعرف على  5. تقومي نف�شه ذ�تًيّ
نقاط القوة وال�سعف وتخطيط وتنفيذ احللول املنا�سبة لذلك.

وجتدر �لإ�شارة �إلى �أن هناك جملة من �ملعايري �لتي ل بد �أن 
ميتلكها �ملعلم، وهي:

معايري فهم �أ�ش�س �لرتبية و�لتعليم يف �لأردن
�لأردين  �ملعلم  تتو�فر يف  �أن  �لتي يجب  �ل�شفات  �أولى  �إن من 
هي تلك �ملرتبطة بفهم �أ�ش�س �لرتبية و�لتعليم يف �لأردن، و�أن يظهر 
�لأردن  يف  �لرتبوي  �لنظام  عليها  يقوم  �لتي  باملرتكز�ت  معرفة 
حتديدً�،  �أكرث  وب�شكل  تطويره،  ولجتاهات  �لرئي�شة  وخل�شائ�شه 

يتعني على �ملعلم �أن:
1.يعرف �أ�ش�س �لرتبية و�لتعليم يف �لأردن ومرتكز�تها، ويو�شح 

�نعكا�شاتها �لتعليمية �لتعّلمية.
2.يعرف �لت�شريعات �لرتبوية �ملتعلقة بعمله.

3.يظهر معرفة لأهد�ف �لرتبية و�لتعليم يف �لأردن، وللنتاجات 
�لرتبوية �لعامة �لتي تدل عليها.

4.يظهر معرفة بال�شياقات �لرتبوية.
5.يظهر معرفة مبعايري �ملنهج �ملدر�شي.

�ملباحث  �أو  باملبحث  �خلا�شة  �لتعلمية  �لنتاجات  6.يتقن 
�لدر��شية �لتي يدر�شها �ملتو�فقة مع معايري �ملنهج �ملدر�شي.

يف  �ملتمثلة  �لأردن؛  يف  �لرتبوي  �لتطوير  باجتاهات  7.يلّم 
�لتعليم  تطوير  م�شروع  ذلك  يف  مبا  �لرتبوي،  �لتطوير  م�شروعات 

.)ERfKE( نحو �قت�شاد �ملعرفة
معايري �ملعرفة �لأكادميية و�لبيد�غوجية �خلا�شة

يكون  �أن  �ملعلم  تو�فرها يف  �لتي يجب  �لكفايات  �أهم  لعل من 
بتدري�شه  �شيقوم  �لذي  و�لعلم  بالتخ�ش�س  كافية  بدرجة  ا  ملًمّ

للطلبة، ول بد للمعلم �أن يكون قادًر� على �أن:
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1.ي�شتطيع حتويل �ملادة �لتعليمية �إلى حمتوى قابل للتعلم.
�لتي  �ملباحث  �أو  �ملبحث  يف  �لأ�شا�شية  لالأفكار  فهًما  2.يظهر 

يدر�شها و�لرت�بطات بينها.
املباحث  اأو  باملبحث  اخلا�سة  التفكري  وطرق  اأمناط  3.يعرف 

�لتي يدر�شها للطلبة.
4.يعرف �لعالقات بني �ملبحث �لذي يدر�شه و�ملباحث �لدر��شية 

�لأخرى.
5.يعرف متثيل حمتوى �ملبحث/ �ملباحث �لتي يدر�شها للطلبة 

يف �أ�شكال و�شيغ خمتلفة ي�شهل على �لطلبة تعّلمها.
6.يعرف م�شادر �ملعرفة �لأ�شا�شية �خلا�شة باملبحث/ �ملباحث 

�لتي يدر�شها للطلبة.
معايري �لتخطيط للتدري�س

و�ملهمة  �ل�شرورية  �ملتطلبات  �أحد  للتدري�س  �لتخطيط  ُيعّد 
لنجاح عملية �لتعليم، ويتوجب على �ملعلم �أن يكون قادًر� على �أن:
1.ي�شخ�س م�شتويات �لطلبة لتحديد �حتياجاتهم �لتعليمية.

�لتعلمية  �ملو�قف  مل�شتجد�ت  وفًقا  �لتدري�شية  خططه  2.يكيف 
�لتعليمية وحاجات �لطلبة.

3.ي�شمم خططًا تدري�شية متما�شكة يف �شوء �لنتاجات �لتعلمية 
ووفق معايري منهج �ملبحث/ �ملباحث �لتي يدر�شها.

4.يعرف مبادئ تعّلم الطلبة ومنائهم وي�ستخدمها يف ت�سميم 
خططه �لتدري�شية.

5.يعرف �مل�شادر �لتعلمية �ملتاحة يف �ملدر�شة و�ملجتمع مبا يف 
ذلك م�شادر تكنولوجيا �ملعلومات و�لت�شالت )ICT( ويوظفها 

يف ت�شميم خططه �لتدري�شية.
6.يظهر معرفة با�شرت�تيجيات �لتدري�س، ويختار �ملالئم منها 

وفق �حلاجات و�لأ�شاليب �لتعّلمية �ملتنوعة لطلبته.
�لتعلم  على  �لطلبة  تفاعلية، حتفز  تعّلمية  ن�شاطات  7.ي�شمم 

وت�شركهم فيه.
و�لت�شارك  بالأمن  تت�شم  تفاعلية  تعّلمية  بيئات  8.ي�شمم 

و�لتعاون.

9.يجدد يف تخطيط عمله �ليومي و�لف�شلي و�ل�شنوي.
10.ير�عي يف خططه �لتدري�شية �لفروق �لفردية بني �لطلبة.

11.يحدد �ملو�د �لتعليمية و�لأجهزة �لتي �شوف ي�شتخدمها يف 
�لتدري�س، ويتاأكد من جاهزيتها.

معايري تنفيذ �لتدري�س
يف  تاأثريها  وزيادة  �لتعليمية  �لتعلمية  �لعملية  فاعلية  تعتمد 
�لتدري�س،  و�أ�شلوبه يف  للدر�س،  �ملعلم  تنفيذ  �ملتعلمني على طريقة 
لذ� كان لز�ًما على �ملعلم معرفة طرق �لتدري�س �ملختلفة، و�لإملام 
طبيعة  مع  يتنا�شب  ومبا  �ملتنوعة،  �لتدري�شية  بال�شرت�تيجيات 
�ملو�شوع، و�ملرحلة �لعمرية للطلبة، وقدر�تهم؛ و�لإمكانات �ملتاحة 

ويتوجب على �ملعلم �أن يكون قادًر� على �أن:
1.ي�شتخدم بفاعلية ��شرت�تيجيات �لتدري�س �ملالئمة و�ملتنوعة.

�لتعلمية  �ملو�قف  م�شتجد�ت  وفق  �لتدري�شية  خططه  2.يكيف 
�لتعليمية وحاجات �لطلبة.

3.ي�شتخدم م�شادر تعّلمية عدة مالئمة، مبا يف ذلك م�شادر 
تكنولوجيا �ملعلومات و�لت�شال و�أدو�تها، يف �شوء �لنو�جت �لتعّلمية 

�ملق�شودة، وتنوع �لطلبة وحاجاتهم �لتعّلمية.
�لتفكري  مهار�ت  بتنمية  و��شًحا  �هتماًما  تدري�شه  يف  4.ُيظهر 

�لناقد و�لإبد�عي لدى �لطلبة.
5.يتوا�سل بفاعلية مع طلبته لت�سهيل تعلمهم ومنائهم.

6.يعر�س �لدر�س ب�شكل �شائق وو��شح.
7.يزّود طلبته بالتغذية �لر�جعة �لفورية.

8.يلخ�س �لأفكار �لرئي�شة للدر�س.
9.يهتم بالو�جبات �ل�شفية و�لبيتية، وي�شّححها ويعيدها �إلى 

�لطلبة.
معايري �لإد�رة �ل�شفية

و�لتي يتوقف عليها  للمعلم  �لأ�شا�شية  �ملهام  �إد�رة �ل�شف من 
�ل�شف هي جمموعة  و�إد�رة  �لتدري�س،  تنفيذ  مهام  كبري  �إلى حد 
يوفر  لكي  املعلم  ي�ستخدمها  التي  املعقدة،  ال�سلوكية  الأمناط  من 
�ملعلم  ميكن  مبا  ��شتمر�رها،  على  ويحافظ  منا�شبة  تعليمية  بيئة 
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من حتقيق �لأهد�ف �لرتبوية و�لتعليمية �ملن�شودة. وتتوقف كفاءة 
�ملعلم وفاعليته �إلى حد كبري على ح�شن �إد�رته لل�شف و�ملحافظة 
بتنفيذ  وثيقة  �شلة  ذ�ت  �ل�شف  �إد�رة  ومهار�ت  فيه.  �لنظام  على 
على  �أجريت  �لتي  و�لرتبوية  �لنف�شية  �لبحوث  �أن  كما  �لتدري�س، 
حتقيق  يف  لل�شف  �لفعالة  �لإد�رة  �أهمية  توؤكد  �لتدري�س  فاعلية 

�لأهد�ف �لرتبوية و�لتعليمية.
وتتوقف �إفادة �لطالب من �حل�شة �لدر��شية يف �إحدى جو�نبها 
�لبيئة  �إد�رة  يف  �ملعلم  دور  وعلى  �ل�شفية،  �لإد�رة  طبيعة  على 
�ل�شفي.  �لتفاعل  و�إد�رة  و�لجتماعية  و�لنف�شية  �ملادية  �ل�شفية 
�لإد�رة  كفايات  من  خمزونه  على  �لتعليمية  �ملعلم  فاعلية  تتوقف 
�ل�شفية �لفاعلة، �إذ يجب �أن يكون قادرً� على جمموعة من �ملهام، 

منها: 
دميومة  على  ويعمل  �ل�شفية  �لغرفة  مكونات  1.ير�قب 

�شالحيتها.
مكوناتها  وزيادة  �ل�شفية  �لغرفة  �إثر�ء  يف  �لطلبة  2.ي�شرك 

و�حلفاظ عليها.
لإد�رة  مالئمة  و�أ�شاليب  ��شرت�تيجيات  بفعالية  3.ي�شتخدم 

�ل�شف.
4.ينظم بيئة �شفية تفاعلية �آمنة ود�عمة.

وتنمية  �جلماعية  بالن�شاطات  �لقيام  على  �لطلبة  5.ي�شجع 
�حل�س باجلماعة.

�لقيام  على  ويدربهم  �مل�شوؤولية  حتمل  على  �لطلبة  6.ي�شجع 
ببع�س �أدو�ر �لقيادة.

7.يقّدر �هتمامات �لطلبة وميولهم ورغباتهم.
ويحرتم  يطرحونها،  �لتي  و�لآر�ء  �لطلبة  �أفكار  8.يتقّبل 

م�شاعرهم.
9.�إثارة د�فعية �لطلبة للتعلم.

معايري تقييم تعّلم �لطلبة
�إن تقييم تعّلم �لطلبة مهم للمعلم وللطالب على حد �شو�ء، �إذ 
�إنه ميّثل �لتغذية �لر�جعة �ل�شرورية للمعلم لےلوقوف على مدى 

وعليه  �لتدري�س.  لعملية  تنفيذه  �لتعليمية، وح�شن  �لأهد�ف  حتقق 
فال بّد للمعلم �أن ُيظهر فهًما ل�شرت�تيجيات و�أ�شاليب تقييم تعلم 
�لطلبة وي�شتخدمها بفاعلية. وب�شكل �أكرث حتديًد�، يتعني على �ملعلم 

�أن يكون قادًر� على �أن:
وتقييم  و�لتدري�س  �لتعّلمية  �لنتاجات  بني  �لعالقات  1.يعرف 

تعلم �لطلبة.
تعّلم  لتقييم  ومتنوعة  مالئمة  �أدو�ت  ي�شّمم  �أو  و/  2.يختار 
يف  مبا  �ملق�شودة،  �لتعلمية  �لنتاجات  وفق  فيه  وتقدمهم  �لطلبة 
وي�شتخدمها  و�لت�شال،  �ملعلومات  تكنولوجيا  وو�شائل  �أدو�ت  ذلك 

بفاعلية.
3.يوّثق �شجالت دقيقة عن ظروف �لطلبة وتقّدمهم يف �لتعلم 
تكنولوجيا  و�شائل  م�شتخدمًا  �ملق�شودة  �لتعلمية  �لنتاجات  وفق 

�ملعلومات و�لت�شالت.
يف  �لطلبة  بتعّلم  للنهو�س  مالئمة  تعلمية  ن�شاطات  4.ي�شّمم 

�شوء نتاجات تقّيم تعّلمهم وتقّدمهم فيه.
5.ُي�شرك �لطلبة يف تقييم تعّلمهم وتقّدمهم فيه.

تعّلمهم  لهم عن  �لر�جعة  �لتغذية  ويقّدم  �لطلبة  �أد�ء  6.يحّلل 
وتقّدمهم فيه.

تعّلم  حول  �لتعليمية  و�لإد�رة  �ملدر�شة  �إد�رة  مع  7.يتو��شل 
طلبته وتقّدمهم فيه.

8.يتو��شل مع �أولياء �أمور �لطلبة حول تعّلم �أبنائهم وتقّدمهم 
فيه.

معايري �لتنمية �ملهنية و�لتطوير �لذ�تي
�لرئي�شة  �ملتطلبات  �أحد  �ملهنية  و�لتنمية  �لذ�تي  �لتطوير  ُيعّد 
�لرتبوية  �مل�شتجد�ت  على  و�لوقوف  �ملهني،  �ملعلم  م�شتوى  لرفع 
�لعلوم  جمال  يف  �لكثرية  �لتكنولوجية  للتغري�ت  ونظًر�  و�لعلمية، 
كان  �لرتبوية،  �لعلوم  جمال  يف  �ملت�شارعة  و�لتطور�ت  �ملختلفة، 
لز�ًما على �ملعلم �أن ي�شتخدم �مل�شادر و�لأدو�ت و�لو�شائل �ملتي�شرة 

لتطوير ذ�ته مهنًيّا، وهذ� يحتم عليه �أن يكون قادًر� على �أن:
1.يظهر �هتماًما يف رفع م�شتو�ه �لأكادميي و�لرتبوي.
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2.ي�شتخدم �أدو�ت وو�شائل مالئمة لتقييم تدري�شه.
طلبته  تعلم  تقييم  نتاجات  �شوء  يف  ويتاأمله  تدري�شه  3.يحّلل 

وتقّدمهم.
4.ي�شتخدم م�شادر و�أدو�ت تكنولوجيا �ملعلومات و�لت�شال يف 

تطوير معرفته وقدرته على �لتعليم وذ�تيته.
�إما  �لإجر�ئية(  )كالبحوث  بحثية  ��شرت�تيجيات  5.ي�شتخدم 

ا لتطوير قدرته على �لتعليم. ا �أو جماعًيّ فردًيّ

6.ي�شارك يف �ملوؤمتر�ت و�مللتقيات و�لدوريات �لرتبوية.
7.يطالع �لدوريات و�ملجالت �لعلمية و�لرتبوية ذ�ت �لعالقة.

م�شتوى  على  �لتطويرية  و�لن�شاطات  �مل�شروعات  8.ي�شارك يف 
�ملدر�شة و�لإد�رة �لتعليمية.

9.يتعاون مع زمالئه يف �ملدر�شة يف تطوير نف�شه مهنًيّا.
يف  �ملدر�شة  خارج  من  �ملعلمني  من  زمالئه  مع  10.يتو��شل 

تطوير نف�شه مهنًيّا.
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املعلمة �سفاء حرب اأحمد حرب

مدر�سة تبنة الثانوية ال�ساملة للبنات

مديرية الرتبية والتعليم للواء الكورة

التّميز والإبداع يف العملية التعليمية التعّلمية

�أدو�ت  ُنغرّيَ من  �أْن  مع كّل مرحلة وع�شٍر وزمٍن يفر�س علينا 
�أّطرت  �لتي  �لكتاتيب  كانت  فقدميا  �لتدري�س؛  و�أ�شاليب  �لتعليم 
يف    - �آنذ�ك   – �ل�شيوخ  �ّتبعه  تعليمي  كاأ�شلوب  �لتلقني  ظاهرة 
�أمامهم  لتفتح  �لعربية،  وعلوم  �لعربي،  و�ل�شعر  �لقر�آن،  حتفيظ 
ُعّدت  �لتي  )�لزو�يا(؛  �إلى  �لتعليم  تخ�شي�س  يف  �أخرى   �شبيال 
ومب�شاعد�ت  ذ�تها،  وعلى  بذ�تها  تقوم  تعليمية  تربوية  " موؤ�ش�شة 
لت�شّم  و�لتعليمية،  �لعلمية  م�شريتها  دعم  يف  �ملح�شنني  وتربعات 
تعليمية  ومناهج  بر�مج  ولها  للتدري�س،  و�شيوًخا  وطالًبا  تالميذ 
متّثل  كانت  �إذ  381(؛  �لطلبة")فتوح،  تكوين  يف  تعتمدها  خا�شة 

�لفرد  �شخ�شية  و�شقل  بناء  يف  و�لجتماعي،  �لثقايف  �لف�شاء 
فغايتها  بها؛  �ملتمّيزة  �لإ�شالمية  و�ملبادئ  �لقيم  ظل  يف  و�ملجتمع 
�لأ�شمى متّثلت يف �لتعديل �ل�شلوكّي، وبف�شلها تعّلم �أ�شالفنا مبادئ 
�حلروف �لعربية، و�لقر�آن �لكرمي، و�ل�شنة �لنبوية، وخمتلف �لعلوم 
�لنقلية و�لعقلية، وتطّورت فيما بعد �إلى �أن �نتهجت طريقة �لبعثات 
381(؛  فتوح،  )ينظر:  حالّيا  �لعلمية  �ملعاهد  مثل  مثلها  �لعلمية، 
لال�شتز�دة من �لآد�ب �لعربية ورفد �لعقل �لعربّي بثقافات �ل�شعوب 

�لأخرى و�آد�بهم وعلومهم. 
�أدو�ته  معه  وتتطّور  �لعلم  يتطّور  �لب�شري  �لعقل  تطّور  ومع 
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�ملعرفية �ملتكاملة يف �لع�شر �حلايل؛ لَيْدُخل �لعامَلُ كُلّه يف م�شمار 
�لتكنولوجيا  مو�كبًة:  �لآخر  ي�شبق  �أّيهما  �لزمن،  مع  معريّف  �شباق 
�ملعلوماتية  �لثورة  فاجتاحت  �لب�شري؟!  �لعقل  �أم  و�ملعلوماتّية 
من  وكان  حياتهم.  نهج  تد�ولهم  درب  لتحّدد  �لب�شرية؛  م�شتقبل 
�لتعليمية �ملدر�شية يف  �لعملية  �إغر�ء�تها على  �أن تفر�س  �لطبيعي 
بتقنيات  �لتدري�س  وربط  �لتعليم،  حو�شبة  من  �حلديث:  �لع�شر 
�لتكنولوجيا، خ�شو�شا بعد جائحة فريو�س كورونا، �لتي حّولت دور 
ٍغ �أمام �لثورة �لرقمّية �لتكنولوجية،  �ملعّلم �ملوّجه �إلى �شامت ُم�شْ
�ل�شفية،  غرفته  عن  متاما  �أبعده  دوٍر  �إلى  �لتقليدّي  دوره  وينقلب 
مع  جال�شا  فيقبع  طالبه؛  �أمام  �لهالمية  �ل�شورة  تلك  و��شتبعاد 
حّية  �لدرو�س  يتابعون  �للوحية،  حو��شيبهم  مو�جهني  �ملتعلمني، 
�لجتماعي  �لتو��شل  ومو�قع  �لتعليمية،  �ملن�شات  على  م�شّجلة  �أو 
�ملتعددة، �أو على بر�مج �لفيديو �ملبا�شر، لنقل �ملعلومات و�ملعارف 

بكل �ل�شبل �لرقمية �ملتاحة.
نحو  �أدو�تنا  نر�شل  �أن  وموّجهني  كمعّلمني  بنا  لز�ًما  ف�شار 
�لتكنولوجيا و�لثورة �لت�شالية لنو�كب �آثار �جلائحة، ونر�شم �أمام 
�ملعلم مهمة �أخرى هي �لنهو�س بدور �لإبد�ع، و�لتمّيز، و�لبتكار يف 
مقاعد  �إلى  �مليمونة  طالبنا  عودة  بعد  �لتعليمية،  �لتعّلمية  �لعملية 
ذكية  بطريقة  �شياأتي  ما  وحت�شيل  فات  ما  لتعوي�س  �لدر��شة؛ 
خمت�شرة فيها �لوقت، و�جلهد، بكّل �لو�شائل �ملتاحة يف �لبيئة من 

حولنا، و��شتثمار �شالح �لإبد�ع و�لتمّيز و�لبتكار يف دعم ذلك.
�لتفكري،  قيادة  دوٍر يف  و�لإبد�ع من  للتميز  ما  علينا  يخفى  ل 
وت�شحيح �لأ�شاليب �لتقليدية، وتطوير �لتقنية �لفكرية لدى طريف 
�إلى  للو�شول  �شو�ء،  حٍدّ  على  و�ملتعّلم،  �ملعّلم  �لتعلمية:  �لعملية 
خمرجات تعليمية مر�شّي عنها؛ لتو�جه حتّديات �مل�شتقبل وتو�كب 
�لتغري�ت �لعاملية ب�شتى �شروفها، وجتاِوز �لعقبات �لرتبوية، �شعًيا 

�إلى �لتجديد يف كّل م�شتوياته. 
�لإبد�ع عامل فطري ُيغذى من �خلارج

ل  فالإبد�ع  �لد�خلية؛  �لفرد  مكنونات  من  و�لتميز  �لإبد�ع 
�ملقِلّد  من  ُي�شتجدى  ل  و�لتمّيز  �ملُهمل،  �ملتقاع�س  من  ل  يتح�شّ

على  �لأمور  زمام  �أحكَم  عمله،  و�أتقن  �ملرُء  �أجاد  فمتى  �ملُحاكي، 
بني  عمله  �أهمية  ليربَز  ب�شغائرها؛  و��شطلع  تخ�ش�شه،  مقاليد 
نابعة من  ُمعّززة  تلقائية  يتّلقى تغذية  �أن  ويتو�ّشع فيه بعد  �أقر�نه، 
له؛  مثِبطة  ل  لالإبد�ع  زة  وحمِفّ د�عمة  خارجية  و�أخرى  د�خله، 
لي�شبح حِذقا ماهر�، ُمتمّكنا من جذب �أنظار �أقر�نه �إليه، ومثري� 
لهتمام مريديه ومتعّلميه، وَيْبُذر عدو�ه يف كّل مكان يحّل به: عدوى 

�لتميز و�لإبد�ع. 
دور �لإد�رة �لرتبوية يف �لعملية �لإبد�عية: 

توّفر �لإد�رة �لرتبوية �لدميقر�طية ل �لت�شلطية بيئة خ�شبة، 
�ملبا�شر  �لرئي�س  من  بدعم  طبعا،  و�لإبد�ع،  �لتميز  على  وم�شّجعة 
ومن حوله، لالرتقاء مب�شتوى �لعملية �لإبد�عية، وذلك بالتعاون مع 
�لزمالء، وتناوب �لزيار�ت �ل�شفية، لي�س فقط لذوي �لتخ�ش�س 
�لو�حد، بل يف جميع �لتخ�ش�شات؛ بهدف تبادل �ملعارف و�لأ�شاليب 
�أدو�ر  وتفعيل  وتقليدي،  ماألوف  هو  ما  عن  و�خلروج  �لتدري�شية، 
�شهر  كل  نهاية  �لدورية  ومر�جعتها  للمدر�شة  �لتطويرية  �خلطة 
تقريبا ملطابقة �لأهد�ف مع �ملخرجات، ومو�كبة �لتغري�ت �لدخيلة 
وتاأطريها بو�قع �لعمل �مل�شتجّد، وت�شويب بع�س �لأدو�ت �ملعرفية 
�ملكت�شبة، وتعزيز مفهوم �لطالب �ملتمايز يف جميع �لتخ�ش�شات: 

�ملنهجية وغري �ملنهجية. 
دور �ملعلم يف �لعملية �لإبد�عية: 

من �مل�شّلمات �لبدهّية �لتي ل �شّك فيها ول منا�س منها، تلك 
منه  وجتعل  �لإبد�ع  حيز  �شوب  وتوجهه  �ملعلم  متّكن  �لتي  �لأدو�ر 
جاّدة  بطريقة  �لأمر  مع  تعامل  �إن  مرحلة،  كل  يف  متميز�  معلما 
فهو  به؛  يّت�شف  بالتميز حتى  ي�شطدم  �أن  ل  ذ�تها،  مق�شودة يف 
�لدر�س  تخطيطه  يف  و�لعمودي  �لر�أ�شي  �لتكامل  �أد�ة  يفّعل  حني 
و�مل�شرتجع  �ملعالج،  �ملوؤرخ  �شنيع  ي�شنع  و�شرحه،  تقدميه  �ملر�د 
ف�شال  ثانيا،   طالبه  وذ�كرة  �أول،  لذ�كرته  و�ملنع�س  للمعلومات، 
عن فائدة عظيمة تتجّلى يف ربط �ملو�ّد �جلافة كالعلمية �أو �للغوية 
بن�شاطات ريا�شية وفنية ومهنية؛ لرت�شيخ مفهوم �لتعلم �ملتمازج، 
وبناء ج�شر بني �ملو�ّد حلل �مل�شكالت �ملنهاجية. وتتجّلى دميقر�طية 
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�ملعلم �ملُبدع يف جتنيد �أفكار �لطلبة �أنف�شهم وم�شاركتهم يف �تخاذ 
لنقل  حماولة  يف  �مل�شتقبلية؛  �لتعلمية  وروؤ�هم  �لتعليمية  �لقر�ر�ت 

�ملادة �لدر��شية �إلى حّيز �لو�قع.
تتفاعل �لبيئةمن حولنا مع �لإن�شان، بل �إنها تعد من حمفز�ت 
من  ولبّد  �لخرت�ع(،  �أم  )فاحلاجة  و�لإبد�ع؛  و�لتطوير  �لبتكار 
��شتثمار مكونات �لبيئة من حول �لطرفني �لتعليميني �إلى حٍدّ ل ي�شل 
وجهدهما  �ملادية  طاقتهما  يفوق  عناء  بذل  يف  كليهما  �إجهاد  �إلى 
بيئته،  مكونات  من  و�لإبد�ع  �لتميز  يخلق  �أن  منه  فيكفي  �ملعنوي؛ 
ويحفز �لبتكار من عنا�شرها؛ كاأن يجل�س مع متعلميه يف حديقة 
�ملدر�شة، ي�شتعر�س لهم �شرح در�س �لعلوم )�لنظام �لبيئي(، و�أن 
لطلبة  و�ل�شلحفاة  �لأرنب  ق�شة  متثيل  يف  �لأدو�ر  �لطالب  يتبادل 
بكتابة  �لطلبة  تكليف  يتم  �أو  �ملدر�شة،  �شاحة  يف  �لثاين   �ل�شف 
مو�شوع تعبريّي عن �شرورة زر�عة �حلديقة �ملدر�شية و�مل�شاحات 
��شتغاللها،  من  ن�شتثمرها  �لتي  و�لتبعات  �ملنازل،  حول  �ل�شيقة 
�أو �أمام  وذلك بتوجيه �هتماماتهم وحتفيز تفكريهم باجللو�س يف 
�حلديقة �ملدر�شية، ومالحظة رونق �ملنظر وجمالياته �إن نقلناه �إلى 

حديقة �لبيت وزرعناه مبا هو مفيد. 
ومما يدّعم فكرة �لإبد�ع �خلاّلق تطوير �لأن�شطة �لالمنهجية 
يف تنمية �ملهار�ت �ملنهجية، من خالل عقد م�شابقات معرفية بني 
�لطالب يف جميع �مل�شتويات �شمن �إطار �ملدر�شة و�للو�ء و�لوز�رة. 
�ملعرفة  رفد  يف  �لكبري  �لأثر  �لقر�ئي  �لتحّدي  مل�شابقة  كان  وقد 
)�لغرية(  وكّثف  مدر�شتي،  يف  �لطالبات  جمهور  لدى  �لثقافية 
يوم  �إثر  يوما  و�حتفائهن  �ملتنوعة،  �ملعلومات  ل�شتجد�ء  �ملعرفية 
و�لق�ش�س  �لكتب  ملخ�شات  فيه  ر  ُيقَرّ ملّون  �شفر  جو�ز  باإطالق 
�ملقروءة، وتفاخرهن باحل�شول على �جلو�ز�ت �لثالثة، ول نن�شى 
تلك �مل�شابقات �لثقافية �لتي تتجّلى فيها معارك حامية �لوطي�س يف 
�إلقاء �ل�شعر و�خلطابة وكتابة �لق�ش�س و�ملقالت. �أما يف �ملجالت 
�لعلمية �شاعدت مار�ثونات �لريا�شيات وم�شابقات �لتنمية �لفكرية 
�لتخ�ش�شية يف تطوير مهار�ت �ملتميزين من �لطلبة،  �ملو�د  لهذه 
ومالحقة �لتطور�ت �لنظرية يف �حلقول �ملُ�شار �إليها دوليا وعامليا؛ 

�لو��شحة  و�آثارها  و�لعينية،  �لنقدية  و�جلو�ئز  �ل�شهاد�ت  حل�شد 
�لتمّيز يف جمالت  �إثارة هّمة كليهما نحو  و�ملعلم يف  �لطالب  على 
حافلة بالعطاء �لإبد�عي �ملبتكر، لكّل تخ�ش�س ُيْجَهُل، و�لغو�ُس يف 
ّي يحمل يف ظلماته تلك �ملعرفة �ملتميزة �لتي ُتنري م�شرية  بحر جُلّ

�لعلم و�لبتكار. 
بالتمايز  �ملتمّيز  �ملعلم  يوؤمن  �أن  ينبغي  كّله،  ذلك  جانب  �إلى 
�لفطري لدى �ملتعلمني، بل وي�شّجع على �لإبد�ع �لفطري؛ فكّل طالب 
مميز يف جمال معنّي: علمي كان �أم �أدبي، فنّي �أو مهني. ول يتعني 
على  �أحدهم  لتمييز  و�حد  تخ�ش�س  يف  �ملبدعني  طاقات  ح�شر 
ل  �لآخر؛ فمن يبدع يف جمال �لفنون �لت�شكيلية – مثال- ل يتح�شّ
له �لإبد�ع يف �حلقول �لعلمية، ومثل ذلك من يبدع يف �لكتابة �شعر�، 
على  َيْقدر  ول  ونهاياتها،  معادلتها  �لريا�شيات  فهم  ي�شتطيع  ل 
خو�س معارك فيزيائية بني �لإلكرتونات و�لربوتونات، ومنهم من 
يفّكك حمّرك �شيارة ويعيد تركيبه، وي�شتويل عليه �خلوف عندما 

ي�شّرح �شفدعا �أو �أرنبا. 
لياأخذ من كل علم بطرف،  �هتمامه  �ملبدع  �ملعلم  يوّجه  وهنا 
�أدو�ت  مبتابعة  �لإبد�عي؛  �لتمايز  جلهة  مبتكرة  طريقة  وكّل 
�ملعينة،  للفئة  �لطالبي  �لتمّيز  مر�حل  لر�شد  �ل�شفية  �ملالحظة 
توجهات  عن  �لأخرى  �لتخ�ش�شات  معلمي  من  عدد  وم�شاءلة 
�ملتعددة،  طالبه  مبجهود�ت  يفخر  �أن  له  يتاأّتى  وقد  �لفئات،  تلك 
ويوجههم �إلى �إقامة معِر�س متنوع ي�شمل جميع �إبد�عاتهم �ملتاحة، 
مد�ر�شهم  يف  تو�جههم  �لتي  �مل�شكالت  حلل  دجمها  وحماولة 
وحياتهم ب�شكل عام، بتنمية مهارتي �لتو��شل �لفعال و�لتفكري بني 
�ملجالت �ملختلفة و�لعقول �ملتباينة، فقد َيجد طالب متفوق �شالته 
عند طالب مبدع يف ت�شميم �لأ�شكال �لهند�شية لي�شاعده يف �بتكار 
جم�ّشم يعمل بالطاقة �ل�شم�شية؛ فيتعاون �لثنان يف �شنع م�شروع 
علمي، فكان مطلب �أحدهما عند �لآخر: �لعلم و�لنظرية عند �لأول 
و�لتطبيق عند �لثاين. .. وهكذ�؛ فيح�شد �ملعّلم ثمار تعبه عندما 
ا وتنخرط طواعية ل كرها  تتمازج عدد من الفئات املقموعة تفوقًيّ

يف م�شاريع هادفة.



كانون األول 2021 املجلد 58- عدد خا�ص  املعلمرسالة 24

�لإبد�ع  نحو  �لطالبي  �لفكر  يوجه  �أن  �إلى   دوما  ي�شعى  و�أن 
و�لتميز من خالل حل �مل�شكالت حوله؛ مثال: كيفية معاجلة �شرود 
�ل�شتماع  مهارتي  بذلك  ليطّور  �ل�شفية،  �لغرفة  د�خل  �لذهن 
و�ملحادثة ل�شقل �شخ�شية �لطالب �أول، وتفعيل م�شاركته �لفاعلة 
يف �لو�شول �إلى �لنتائج �ملرجوة، وتطبيقها يف �لو�قع كونه م�شوؤول 
�إعادة �لثقة للطالب،  مبا�شر� عن قر�ر�ته، وتكون ُمعينا كبري� يف 
�ملتعلمني  وبني  جهة  من  و�ملعلم  �ملتعلم  بني  �لعميقة  �لفجوة  و�شّد 
لتكون  �لفاهم،  �لإ�شغاء  وح�شن  �حلو�ر  �أدبيات  بحفظ  �أنف�شهم، 
�لتطويرية  �خلطة  يف  منهم  �ملتميزين  مل�شاركة  حتمّية  نتيجة 

للمدر�شة يف �مل�شتقبل �لقريب. 
�لجتماعي،  �لتو��شل  معطيات  من  ن�شتفيد  �أن  لنا  حان  كما 
و)�جلوجل بالي( يف تطوير �أدو�ت �لتعلم و�لتقومي، بتفعيل مهار�ت 
قاعدة  �إن�شاء  يف  �للكرتونية  �لطلبة  ومهار�ت  �حلا�شوب  معلمي 
و�لرتويج  �للكرتونية؛  و�لألعاب  �ملعريف  �لدر�س  بني  متزج  بيانات 
لها عرب �لتو��شليات �لوز�رية و�ملجتمعية، وذلك يكمن يف خلق تلك 
تتطلب  �شكل مر�حل، كل مرحلة  �لطالب على  لدى  �ملحببة  �للعبة 
ُمنجز� معرفيا حُمدد� من �ملادة �لعلمية، ل يتم �خرت�قها �إل بعد 
�أن يخ�شع �لطالب �أثناء �للعبة �إلى تقومي �لكرتوين مّت�شل بقاعدة 
و�أهد�ف  لنتاجات  �إتقانه  ل�شمان  �ملتخ�ش�س؛  �لدر�س  بيانات 
�لدر�س �ملن�شود، وبذلك نكون قد وفرنا للمتعلم فر�شة �لتعلم �أثناء 
بالتطور  و�لتعّلم  �لقر�ءة  دمج  يف  و�شاركنا  لديه،  �ملف�شلة  �للعبة 
�للكرتوين �ملتالحق، وما يدرينا لعّل �لتعليم كله ي�شبح يف �مل�شتقبل 

على �شا�شات �لأجهزة �للوحية ل �ملقاعد �لدر��شية، تتد�ول �أطر�فه 
�إلى  �لأر�س  �أق�شى  من  �لعنكبوتية  �ل�شبكة  عرب  �ملعلومات  في�س 
وين�شئ  �لإلكرتوين،  �مل�شتقبل  يحاكي  جيل  بولدة  وتب�ّشر  �أدناها، 
�لتعّلمية،  و�لألعاب  �لإلكرتونية  و�ملن�شات  �لتعليمية  �لربجميات 
وُي�شّرع هو من تلك �ل�شنني �لتي يق�شيها �أمام �ل�شبورة، ويجتازها 
و�شيا�شيا  �قت�شاديا  �لدولة  ويرفد  �أكرث،  وبخربة  �أقل،  �شنو�ت  يف 
ملا  �لعليا  بال�شيا�شات  يطمحون  �لذين  �ل�شباب  باأولئك  و�جتماعيا 
فيه خري �لبالد حتت قيادة �شاّبة تطمح بالعلم و�لتكنولوجيا لتوفري 
رفاهية �ل�شعوب يف دول �لعامل �لثالث مو�ز�ة بدول �لعامل �ملتقّدم. 
يف  للتميز  ر�نيا  �مللكة  جائزة  دور  �إلى  ن�شري  �أن  لنا  يبقى 
من  كوكبة  لنا  ف�شّعت  �نطالقتها،  منذ  �ملتاألقة  �مل�شرية  هذه  دعم 
�لوطن  تاأّلقت يف �شماء  �ملتميزين: مديرين، ومعلمني، وم�شرفني، 
ن�شر  طريق  عن  و�لتميز  �لإلهام  غريهم  متُدّ  م�شرقة  �أقمار� 
يتوقف  ل  فالإبد�ع  �مليد�ن،  �لزمالء يف  مع  وم�شاركتها  ق�ش�شهم 
عند �لنطق بالفوز فقط، وتنتهي عندها نقطة هذ� �لنهر �جلاري، 
�لعلمية  خمرجاتهم  متابعة  �جلائزة  م�شوؤويل  على  يتعني  بل 
وتعزيز خمرجاتهم  �لأولى،  باملر�كز  �لفوز  بعد  �لتعلمية  �لتعليمية 

�ملتميزة و�ملرتبطة بالتميز �لوظيفي. 
وبعد هذ�، �أمل يحن ذ�ك �لوقت لتنطلق جائزة �لطالب �ملتمّيز 
يف �ململكة، �أ�شوة باأطر�ف �لعملية �لرتبوية؛ كنتيجة فاعلة عن �أثر 

تلك �لثو�بت �ل�شاخمة يف �لبنيان �لتعليمي �ملتميز!!؟.

� � �

�ملر�جع: 
- فتوح، حممود. دور علماء �لزو�يا و�لكتاتيب �لقر�ئية يف تعليم �لعلوم �لعربية، �جلز�ئر، �ملجلد 5، �لعدد14، 2018.



25

ن�سرين نايف الدعجة

مدر�سة زهرة املدائن الأ�سا�سية املختلطة

مديرية الرتبية والتعليم للواء ناعور

نحو بيئة تعليمية حا�سنة للإبداع

باملُخرجات  لالرتقاء  �ملُثلى  �لطريقة  هما  و�لإبد�ع  �لتميز 

وترجمة  �لع�شر.  وتطور�ُت  �لعاملية  �مل�شتويات  ملُو�كبة  �لتعليمية 

له  ملا  و�لتمُيّز  بالإبد�ع  �لهتمام  يف  �ل�شامية  �مللكية  للتوجيهات 

ت�شعى  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  فاإن  �ل�شاملة؛  �لتنمية  يف  �أثر  من 

�إلى جتذير �لتميز و�لإبد�ع وتعميقه يف �مليد�ن �لرتبوي من خالل 

وتقدير  �ملَُحِفزة،  �لتعليمية  �لبيئة  وتوفري  �ل�شرت�تيجية  خططها 

كجائزة  �ل�شريفة  �ملناف�شة  روح  وبث  �ملتميزة،  و�لأعمال  �جلهود 

تنظيم  خالل  من  وكذلك  �لرتبوي،  للتميز  �هلل  �لعبد  ر�نيا  �مللكة 

ومهار�ت  قدر�ت  وتطوير  �ملهنية  بالتنمية  �ملتخ�ش�شة  �لدور�ت 

�لرتبويني �لإبد�عية مما ينعك�س ب�شكل مبا�شر يف متيز �أد�ئهم يف 

�مليد�ن �لرتبوي.

مفهوم �لإبد�ع 
�لو�شيط  معجم  يف  جاء  كما  لغة  �لإبد�ع  ُيعَرف  لغًة:  �لإبد�ع 

�شابق  مثال  غري  على  �إن�شاوؤه  �ل�شيء  �إبد�ع  �أن  يف  �لعرب  ول�شان 

وجعله غايًة يف �شفاته.

لأنه  �لإبد�ع  �لإبد�ع ��شطالحًا: ل يوجد تعريف جامع ملفهوم 

فت �ملو�شوعة �لربيطانية �لإبد�ع  ظاهره متعددة �جلو�نب. فقد عَرّ

�أ�شلوب  �أو  جديدة  �أد�ة  �أو  �مل�شكلة  حلول  �إيجاد  على  �لقدرة  باأنه 
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�لأ�شيلة  �لأفكار  �إنتاج  على  �لقدرة  باأنه  كورت:  فه  وعَرّ جديد، 
و�حللول با�شتخد�م �لَتخُيّالت و�لت�شور�ت.

فالإبد�ع �إذن هو �إن�شاء �أو �بتكار �شيء جديد مل يكن موجوًد� 
من قبل، ول بد اأن تتوافر فيه �سروط اجلدة والأ�سالة واملنفعة.

دور �ملعلم ومدير �ملدر�شة يف رعاية �لإبد�ع
ولكي يحظى �لطلبة ببيئة تربوية حا�شنة لالإبد�ع يتعني، على 
�ملعلم ومدير �ملدر�شة �لقيام بالأدو�ر �لد�عمة لالإبد�ع و�لتميز، �إذ 
يجب �أن يتمتع �ملعلم باجتاهات �إيجابية نحو �لإبد�ع و�ملبدعني، و�أن 
يختار  �أو  �جلديدة،  �لأفكار  وُي�شجع  �آمنة  �إبد�عية  تعلم  بيئة  يوفر 
وتعليمهم  �ملبدعني  تعزيز  على  ويعمل  �ملنا�شبة،  �لتعلم  ن�شاطات 
وعليه  و�مل�شاريع،  �لتجارب  خالل  من  يحتاجونها  �لتي  �ملهار�ت 

توظيف �لتكنولوجيا يف خدمة �لإبد�ع.
�لطاقات  وتفجري  �ملدر�شة  يف  �لإبد�عي  �ملناخ  ول�شمان 
على  �ملعلمني  م�شاعدة  �ملدر�شة  مدير  من  يتطلب  فاإنه  �لإبد�عية 
يف  ممار�شته  متطلبات  وتوفري  �لإبد�عي،  �لتدري�س  ممار�شة 
�ل�شفوف، وعليه �أن ُي�شعر معلميه باأنه ُيَقّدر �لإبد�ع، وعليه �أن ُيهيئ 
)ماديًا  �ملتاحة  �لإمكانيات  �شمن  �ملبدعني  للطالب  �ملدر�شة  َجو 
�لتي تت�شف  �أعمال �لطالب ومعلميهم  ووجد�نيًا وعقليًا( وي�شجع 
بالإبد�ع، وَيفخر بها �أمامهم ويكافئهم عليها؛ ليدفعهم �إلى �ملزيد 

من �لإبد�ع.
مكونات �لإبد�ع و�لتفكري �لإبد�عي:

�لتي  �لأفكار  تعدد  بها  ويق�شد   ،  )fluency( لطالقة� �أول: 
ميكن �أن ياأتي بها �ملتعلم �ملبدع.

ثانيا: �ملرونة )flexibility(، ويق�شد بها تنوع �لأفكار �لتي 
ياأتي بها �ملتعلم �ملبدع.

�أو  �لتجديد  بها  ويق�شد   ،)Originality( �لأ�شالة  ثالثا: 
�لنفر�د بالأفكار كاأن ياأتي �ملتعلم باأفكار جديدة متجددة بالن�شبة 

لأفكار زمالئه وقدرته على �إنتاج �أفكار �أ�شيلة.
�ملتعلم  ُقدرة  بها  وُيق�شد   ،)elaboration( �لتفا�شيل  ر�بعا: 
على تقدمي �إ�شافات جديده لفكرة معينة و�إكمالها من جو�نبها �ملتعددة.

تنمية �لإبد�ع و�لتفكري �لإبد�عي د�خل �ملدر�شة:
�لأ�شاليب  بع�س  با�شتخد�م  �لطلبة  عند  �لإبد�ع  تنمية  ميكن 

و�لو�شائل �لرتبوية ومنها:
1. ��شتخد�م �لن�شاطات مفتوحة �لنهاية.

ي و�لكت�شاف وحل �مل�شكالت. 2. طريقة �لتق�شّ
3. ��شتخد�م �لأ�شئلة �ملتباعدة �ملت�شعبة و�لتحفيزية.

4. �لألغاز �ل�شورية، وهي �شائعة يف �للغة �لعربية و�لعلوم من 
خالل عر�س �شورتني و�ملقارنة بينهما.

كانت  مهما  �لأفكار  بكل  و�لرتحيب  �لذهني  �لع�شف   .5
غر�بتها، و�مل�شاعدة على تطوير �أفكار �لطالب و�لربط بينها.

�كرث  �أو  �شيئني  بني  عالقة  باختالق  �لعالقات،  �ختالق   .6
)�شور، كلمات،...(.

7. متثيل �لأدو�ر، حيث يقوم �لطالب بتمثيل �أدو�ر �شخ�شيات 
معينة لدر��شة مو�شوعات �أو ق�شايا وترك �ملجال لإبد�عاتهم.

على  وت�شجيعهم  �لطلبة،  عند  �لف�شل  من  �خلوف  حماربة   .8
عدم �خلوف من �رتكاب �خلطاأ، وتعزيز ثقتهم باأنف�شهم.

و�تباع  )�لتلقني(،  �لتقليدي  �لتدري�س  عن  �لبتعاد   .9
��شرت�تيجيات تدري�س حديثة تعتمد على �حلو�ر و�لنقا�س و�لبحث.

وهذه  �لتدفقية،  و�ملخططات  �لعقل  بخر�ئط  �ل�شتعانة   .10
�لأفكار  تر�بط  كيفية  لروؤية  مذهلة  ب�شرية  طريقة  هي  �خلر�ئط 

�ملختلفة مع بع�شها.
�أ�شكال �لإبد�ع يف �لن�شاطات �لتدري�شية عند �ملعلم:

للطلبة،  �لإبد�ع  تعليم  يف  �لأكرب  �لدور  �ملعلم  عاتق  على   َيقع 
�ملعلم،  �إبد�عية  درجة  كبري  حد  �إلى  َيعك�شون  �ملبدعون  فالطلبة 
�أو تقنية ت�شاهم يف تفجري قدر�ت  �أ�شلوبًا  فاملعلم عندما ي�شتخدم 

�ملتعلمني �لإبد�عية يكون عندئذ معلًما مبدعًا.
ومن �أ�شكال �لإبد�ع يف �لن�شاطات �لتدري�شية عند �ملعلم:

فرتتيب  �لدر��شية:  �ملو�شوعات  وتنظيم  ترتيب  يف  1.�لإبد�ع 
دور  لها  معينة  معايري  ح�شب  �لتدري�شية  و�لن�شاطات  �ملو�شوعات 

مهم يف �إبد�ع �ملعلم.
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�ملو�شوعات  م  ُتَقَدّ �أن  ينبغي  �مل�شكالت:  �إثارة  يف  2.�لإبد�ع 
على �شور م�شكالت �أو �أ�شئلة تتطلب �لإجابة، وعلى �ملعلم �أن ُيثري 
�مل�شكالت بطر�ئق �إبد�عية بدرجات متفاوتة، بحيث ت�شتفز وتلبي 

قدر�ت �لطالب وتفجر طاقاتهم �لإبد�عية.
يتطلب  �لإبد�عي  �لتدري�س  �لدرو�س:  تخطيط  يف  �لإبد�ع   .3
و��شتعد�د�ت  حاجات  تالئم  بحيث  �لو�حدة  للح�شة  خطط  عدة 
و�ل�شتعد�د  باملرونة  �خلطط  وتت�شم  و�ملبدعني،  �لعاديني  �لطالب 

للتعديل يف �شوء �ملتغري�ت �مل�شتجدة.
�لتدري�شي  �ل�شلوك  �ل�شّفي:  �لتدري�شي  �ل�شلوك  �لإبد�ع يف   .4
ومرونة  جهة  من  �ل�شف  �إد�رة  يف  �إبد�عًا  يتطلب  للمعلم  �ل�شفي 
واملرونة  اأخرى،  جهة  من  وجماعات  فرادى  التعليمية  لالأمناط 
هنا تعني �نتقال �ملعلم من دور �ملَُلِقن للمعلومات �إلى دور �مل�شتمع 
�ملناِق�س �ملوجه للن�شاطات و�ملَُي�ِشر للتعُلّم �ملر�فق يف عمليتي �لبحث 

و�ل�شتق�شاء و�مل�شجع لن�شاطات �لطلبة و�مللهم لطلبته.
5.�لإبد�ع يف �لن�شاطات �ملخربية: ينبغي �أن يت�شمن �لتدري�س 
�لإبد�عي ن�شاطات خمربية وم�شاكل علمية تتطلب و�شع �لفر�شيات 

م هذه �لن�شاطات باأفكار و�أ�شاليب  و�لتق�شي و�لتجريب، على �أن تقَدّ
مبدعة.

�ملعلم  يطرح  لكي  �لأ�شئلة:  توجيه  ��شرت�تيجية  يف  6.�لإبد�ع 
�أ�شئلة �إبد�عية، عليه حتديد �مل�شتويات �لعقلية �لتي تخاطبها �أ�شئلته 
�مل�شتويات  مع  تتو�فق  مدى  �أي  و�إلى  �لأ�شئلة،  ونوعية  طالبه  يف 

�لإبد�عية للطالب.
7.�لإبد�ع يف �لتقومي: يهدف �لتقومي �لإبد�عي �إلى تقومي تعلم 
�لطالب من جميع �جلو�نب، وي�شمل تقومي مدى ك�شبهم للمعارف 
حل  يف  �لعلمي  �لأُ�شلوب  و��شتخد�م  �لإبد�عي،  �لتفكري  ومهار�ت 

�مل�شكالت.
ياأتي  ل  �لتعُلّمية  �لتعليمية  �لعملية  يف  و�لإبد�ع  �لتميز  �إن 
وتعميق  بقدر�تنا  وباإمياننا  باأنف�شنا  وثقتنا  �جلهود  بتكاتف  �إل 
مكونات  لكافة  �لنجاح  عو�مل  بت�شخري  وكذلك  لوطننا،  �نتمائنا 
�لعلمي  و�لتقدم  �حل�شارة  َرْكب  ملو�كبة  وذلك  �لتعليمية؛  �لعملية 
�شاحب  ظل  يف  �لغايل  لوطننا  �ل�شاملة  و�لنه�شة  و�لقت�شادي 

�جلاللة �مللك عبد �هلل �لثاين بن �حل�شني حفظه �هلل ورعاه.

� � �

�ملر�جع:
1.حجاج، عبد �لروؤوف: �إد�رة �لبتكار و�لإبد�ع ،2016م

2. كول، بيرت: �إد�رة �لإبد�ع ،2008م
3. مو�شوعة �لتعليم و�لتدريب

4.مقالة حول تطوير �ملهار�ت �لإبد�عية – فر�شة
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امل�سرف الرتبوي الدكتور حممود �سليمان اأحمد داهود

مديرية الرتبية والتعليم للواء الأغوار ال�سمالية

كفايات التدري�س يف القرن احلادي والع�سرين بعد جائحة كورونا

�لتغرّي�ت �مل�شتمـــرة و�مللحوظة يف �لعـــامل �ملعا�شر بعد �لفجوة 
�لتعليميـــة �لتي �أحدثتها جائحة كورونا ت�شتدعي �ملعلمني يف �مليد�ن 
�لرتبوي �إلى تطوير كفايات جديدة توّفُر ��شتجابًة منا�شبًة للظروف 
�لطارئـــة ب�شبـــب جائحة كورونا. ومن ثـــم ن�شعى �إلـــى �إلقاء �ل�شوء 
علـــى توظيف كفايـــات تدري�س فعالة لتجاوز �آثـــار جائحة كورونا يف 
م�شتويـــات �لطلبة �لأكادميية، وجتمع بع�َس �مل�شاهماِت حول تدريب 

�ملعلمني و�لكفايات �جلديدة �ملطلوبة. 
تتعلـــق �لكفايات �لتي يجب على �ملعلمـــني حتقيقها باملهام �لتي 
يجـــب عليهـــم �لقيام بهـــا للتغلب على �لآثـــار �لنف�شيـــة و�لتعليمية، 

وتعرفهـــا، وفهمهـــا، و�لتي ُت�شّنـــف يف ثالث فئات كبـــرية متد�خلة 
هـــي: �ملعلم و�ملجتمـــع، و�ملعلم و�ملدر�شة كموؤ�ش�شـــة تعليمية، و�ملعلم 

و�لطالب وجمموعة �لغرفة �ل�شفية. 
تتطلـــب �ملهمـــة �لأولـــى �أن يكـــون لـــدى �ملعلـــم معرفـــة عميقة 
باملجتمع �لذي يدر�س فيـــه لدمج �لقيم و�لتقاليد �لثقافية للمجتمع 
يف ممار�شة �لفـــرد، �إذ ترتبط هذه �ملعرفة بالبيئة �رتباًطا مبا�شًر� 
باتخاذ �لقر�ر لت�شميم م�شاريع �ملناهج، حيث يجب �أن تكون جميع 

عنا�شر �لبيئة هذه موجودة يف �ملناهج �لدر��شية. 
وت�شـــرُي �لفئة �لثانية �إلـــى �ملعرفِة �لتي يجـــب �أن ميتلكها �ملعلم 
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حـــول نظـــام �لتعليـــم لدجمهـــا وتكييفها لتحقيـــق �لتنميـــة �لكاملة 
يف تعليـــم وتعلـــم �لطلبة، مـــن خالل تقـــدمي �شل�شلة مـــن �لكفايات 
�لتي ميكـــن للمرء ��شتخال�شها من: �فرت��شـــات �لإعد�د �لرتبوي، 
و�لتحليـــل �لنقدي، و�ملعرفة �لتقنية، و�لقـــدرة على �لتكيف مع بيئة 
�لعمـــل و�شغوطـــه، و�لعمـــل �جلماعي و�لتعـــاون مع بيئـــة �ملدر�شة، 
و�لقـــدرة �لتنظيميـــة، و�لكفـــاءة �لإد�ريـــة �لتي تعتـــرب جميعها من 

موؤ�شر�ت كفايات �لتدري�س �جلديدة. 
�أمـــا �ملجـــال �لثالـــث   فينّظـــم �لعالقـــة بـــني �ملعلـــم و�لطالـــب 
و�ملجموعـــة �ل�شفية، وهو �ملجال �لأكـــرث �أهمية، �إذ �إن معرفة �ملعلم 
مب�شتويات �لطلبة �شت�شهل عليه تكييف �لتدخالت �لرتبوية مع درجة 
ن�شج �لطلبة و�حتياجاتهم و�هتماماتهم، وُتعّد �أف�شل طريقة لتقييم 

تعّلم �لطلبِة �لعمليِة وممار�شاتهم �لرتبوية )بن فاطمة، 2013(.
يجـــب على �ملوؤ�ش�شـــات �لتعليمية و�ملعلمـــني �ل�شتجابة للنه�شة 
�لقت�شاديـــة و�ملعرفيـــة من خـــالل تطوير وتقدمي حمتـــوى تعليمي 
منا�شب ي�شلطـــون �ل�شوء فيه على �شرورة �متالك �ملعلمني للكفاءة 
�لرتبويـــة �لتـــي تعترب طريقـــا �شروريـــا يف تطوير �لكفايـــات عالية 
�مل�شتـــوى لدى طالبهم وتنميـــة د�فعيتهم للتعلم و�لإبـــد�ع و�لتعاون 

)رومية، و�خرون، 2021(.
�إن �لكفايات �لأ�شا�شية �لتي يجب �أن ميتلكها �ملعلم على �مل�شتوى 
�ل�شخ�شـــي و�ملجتمعي يجب تطبيقهـــا يف جمالت �ملعرفة �ملختلفة، 
للم�شاعـــدة يف مو�جهـــة �لتحديـــات و�مل�شاكل �ملتز�يـــدة يف جمتمع 
�ليـــوم و�ملتغري�ت �لتي توؤثر يف تقدمي �ملعرفـــة للطلبة )�حل�شيني، 
2020(. ونظـــًر� لأن م�شكلـــة �نقطاع �لطلبة عـــن �لتعلم �لوجاهي 
ب�شبب كورونا قد �أّثرت وتوؤّثر يف نو�ٍح متنوعة ويف م�شتويات خمتلفة، 
فـــاإن �ملهار�ت �لتقليدية يف تدري�ـــس �لطلبة قد �أ�شبحت غري كافية، 
وبالتـــايل، فاإن تطوير �ملهار�ت �لعقلية �لعليـــا ي�شبح �أمًر� �شرورًيا 
وعن�شر� حا�شما يف حتديد �ملهار�ت �لتي يتقنها �أو يجب �أن ميتلكها 

�لطالب يف �ملحاور �لرئي�شة لكل مادة. 
يجـــب على �ملعلم تنمية مهار�ت �لطلبـــة ب�شكل م�شتقل، وتفعيل 
��شتخد�مهـــم �لتفاعلي لـــالأدو�ت �لعملية و�لتقنيـــة، بالإ�شافة �إلى 
�لعمـــل يف جمموعات غري متجان�شـــة �جتماعًيا يف �ملجتمع �ملدر�شي 

�لذي �نقطع عنه يف فرتة جائحة كورونا )�لعمري، 2021(.
يجب �أن ُترِبَز �ملدر�شُة م�شاهمَتها يف �قت�شاِد �ملعرفة من خالل 
�إعد�ِد �لكفاياِت �ملرغوبِة و�ملوؤهلة و�لقادرة على ��شتخد�م �ملعلومات 
وتكنولوجيـــا �لت�شـــال، بالإ�شافة �إلى �لقدرة علـــى حل �مل�شكالت، 
و�لعمل �جلماعي، و�لقدرة على �لإ�شر�ف و�لقيادة و�لتعلم �مل�شتمر، 
ويجـــب �لرتكيز �أي�شا علـــى تنميـــة �لكفايات �ل�شخ�شيـــة للطالب، 
وتعزيـــز �لقـــدرة علـــى �لتعلم وحـــل �مل�شـــكالت و�لعمـــل �جلماعي، 

و�لتنظيم �لذ�تي و�ملبادرة و�لتحفيز )رومية، 2021(.
�إّن فـــرتة �لنقطـــاع عن �لتعلـــم �لوجاهـــي قـــد �أدت �إلى وجود 
حاجـــة لدى �لطلبة و�ملجتمع يف تعزيز مهار�تهم �ملعرفية و�حلياتية 
و�لتكنولوجية. لقـــد �أفرزت هذه �حلاجة طلبة قادرين على توظيف 
�لتكنولوجيـــا يف �لتعليـــم، بالإ�شافة �إلـــى �إنتاج طلبـــة قادرين على 
�لعمل يف بيئات متغرية، ويتعاملون مع عمليات �لعمل غري �لروتينية 
و�ملجـــردة، ويتخذون �لقـــر�ر�ت ويتحملون �مل�شوؤوليـــات، ويحققون 
فهًمـــا و��شًعا ومنهجًيـــا. �إّن �لتحول نحو منهٍج موّجـــٍه نحو �ملهار�ت 
�ملعرفيـــة عالية �مل�شتوى وطويلة �لأجل ُيعّد �شرورة ملّحة، مع �إعادة 
مو�ءمـــة طـــرق �لتدري�س لتطوير �ملهـــار�ت �لعامة لـــدى �لطلبة من 
حيـــث �إدخال تقنيـــات تعزز طـــرق �لتعلم لدى �لطلبـــة، و�لتي تبني 

.)Ismaili، 2021( وت�شمم �أدو�ت �لأن�شطة �لعامة للتعلم
يف جمـــال تدريب �ملعلمني، هناك �لعديد من �لأمور �لتي نتاأمل 

حتقيقها وهي:
1- تهيئـــة �ملعلمـــني نف�شيـــا و�أكادمييـــا ملتابعة �لطلبـــة وعالج 

�نقطاعهم عن �لتعلم �لوجاهي بعد جائحة كورونا.
2- يجـــب على �ملعلمني تطوير �ملعرفة �لرتبوية و�إتقان �ملحتوى 
�لتخ�ش�شي للمادة بعد �نقطاع �لتدري�س وظهور �ملناهج �ملطورة يف 

�لعلوم و�لريا�شيات.
3- يحتـــاج �ملعلمـــون �إلـــى تقـــومي وتقديـــر �أد�ء طالبهـــم بعد 
�جلائحـــة وو�شـــع �خلطط �لعالجيـــة �ملالئمة لكل مرحلـــة در��شية 

)�ل�شهري. و�خرون، 2021(.
4- يجب �أن ميتلك �ملعلمون �حلق يف تقييم �لرب�مج �لتدريبية 

�لتي تقدم لهم بحيث تنا�شب �ملرحلة �لتي يو�جهونها.
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5- يجب علـــى �جلامعات تطوير بر�مج تدريـــب �ملعلمني ل�شد 
�لفجوة بني �لتدري�س �لو�قعي يف �ملد�ر�س و�لتدريب �لنظري �ملقدم 
لهم، بحيـــث ميكن �لتعاون مع �مل�شرفـــني و�ملعلمني �ملوهوبني وذوي 
�خلـــربة للعمل جنًبا �إلى جنب مع �ملبتدئـــني وم�شاعدتهم على دمج 

�ملعرفة �لنظرية بالتطبيق �لعملي.
6- ف�شـــح �ملجال لتبـــادل �لأفكار بني �ملعلمـــني �ملبتدئني وذوي 

�خلربة �لذي ُيَعُدّ �أمر� �إيجابيا.
7- ُين�شح مبر�قبة �أد�ء �ملعلمني �جلدد فرتة كافية من �لزمن 
للحف���اظ على نق���اط القوة وتعزيزه���ا ومعاجلة نق���اط ال�سعف يف 

عملية تدريب �ملعلمني )بن فاطمة، 2013(.
يجـــب علـــى �ملعلم �لقيـــام بتنظيـــم �ل�شـــف �لدر��شـــي و�إد�رة 
ممار�شات �لتدري�س و�إجنـــاز�ت تعلم �لطالب خا�شة بعد �لنقطاع 

عن التعلم الوجاهي من خالل النقاط الآتية:
1- تهيئـــة �ل�شف �لدر��شي للتعلم، وو�شع �لإر�شاد�ت �خلا�شة 

بتعلم �لطلبة للمادة �لدر��شية.

2- �إتاحـــة فر�ـــس �لتعلـــم جلميع �لطلبـــة بجميـــع م�شتوياتهم 
�لتعليمية.

3- مالءمـــة �لو�شائـــل �لتعليميـــة و��شرت�تيجيـــات �لتدري�ـــس 
للموقـــف �ل�شفـــي �لـــذي ي�شرحـــه �ملعلم ومبـــا يتنا�شب مـــع �لو�شع 

�لنف�شي للطلبة.
4- �لتح�شري �لذهني و�لرتبوي �جليد للموقف �ل�شفي و�ملادة 

�لتعليمية.
5- ممار�شـــة �أن�شطـــة تطبيقيـــة تدعم ربط �ملعرفـــة باحلياة، 

وتدعم �إجناز�ت �لطلبة.
6- تطبيـــق ��شرت�تيجيـــات �لتدري�س �ملتنوعة مبـــا فيها �لتعلم 
�لتعـــاوين و�ملوجهـــة نحـــو حتقيـــق �لنتاجـــات �ملطلوبة مـــن �ملوقف 

�ل�شفي.
7- �لتقييـــم �لعادل مبا يتنا�شب وتوقعات �لإجناز، ومبا يتو�زن 
بني �لنظرية و�لتطبيق �لعملي ملهار�ت �لدر�س )خمي�شتي، 2021(.
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� � �
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فاطمة ر�سيد م�سلم العليمات

مدر�سة حيان الرويب�س الغربي الثانوية املختلطة

مديرية الرتبية والتعليم لق�سبة املفرق 

�سفات املعلم الفّعال

�ملعلم �شاحب ر�شالة ي�شت�شعر عظمتها، ويوؤمن باأهميتها، وي�شت�شغر 
كل عقبة دون تبليغها، وهو يعتز مبهنته ويت�شور ر�شالتها با�شتمر�ر، 
�شرف  على  حفاظا  �ل�شريرة،  وطهارة  �ل�شرية  نقاء  على  ويحر�س 

مهنة �لتعليم ودفاعا عنها.
تنطوي �لو�شعية �لبيد�غوجية على ثالثة �أقطاب رئي�شية )�ملعلم – 
�لطالب – �ملعرفة(، ويعد �ملعلم �لقطب �لهام �شمن هذه �لثالثية 
باعتباره همزة و�شل بني �لطالب و�ملعرفة د�خل �ل�شف �لدر��شي، 
مما  بالت�شال،  و�ملبادر  و�ملربي  و�ملكون  �ملدر�س  �ملعلم  يعد  كما 
ي�شاهم يف تن�شئة �لطلبة كي ميكنهم من �لتكيف مع متطلبات �لبيئة 

�لجتماعية.

�ملعلم هو �أحد �أهم �لدعامات �لأ�شا�شية لإ�شالح �لنو�حي �لتعليمية 
�لتعليمية،  �لعملية  �لز�وية وحمورها يف  وهو حجر  �أي جمتمع،  يف 
خالل  من  �لجتماعية  �مل�شاركة  �أهد�ف  حتقيق  �شبيل  يف  وذلك 
من  و�لعديد  �لدر��شي،  �لف�شل  يف  �لطالب  مع  وم�شاركته  تفاعله 
�لإمكانيات  �أهمية  تفوق  بذلك  �ملعلم  فاأهمية  �ملختلفة،  �لأن�شطة 
�ملادية و�لب�شرية �لتي يتوقف عليها جناح وفاعلية �لنظام �لتعليمي، 
حتقيقا  حتتذى  �لتي  �حل�شنة  �لقدوة  ميثل  بدوره  �ملعلم  �أن  كما 

للم�شلحة �لعامة لالأفر�د.
�أما �لطالب فمن �أجله تقوم �لعملية �لرتبوية، فهو �ملتعلم و�ملتكون 
�ملحتوى  �ختيار  ميكن  �لطالب  خالل  فمن  و�ملرتبي،  و�ملتلقي 
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وطبيعة  منوه  وخ�سائ�ص  وم�ستواه  يتنا�سب  ما  ح�سب  الدرا�سي 
�شخ�شيته، كي يتمكن من ��شتيعاب �ملعلومات ب�شكل فعال.

جهة  من  وتفاعل  �ت�شال  عملية  تت�شكل  �لعن�شرين  هذين  ومع 
بينهما  �لأ�شا�شي  �لر�بط  تعد  و�لتي  �أخرى،  جهة  من  و�ملعرفة 
حتقيق  �إلى  منهما  كل  خالله  من  ي�شعى  �لذي  �مل�شرتك  و�لقا�شم 
وجب  �لأهد�ف  هذه  ولتحقيق  �مل�شطرة،  �لبيد�غوجية  �لأهد�ف 
توفري مناخ مالئم يت�سم بالن�ساط والتوا�سل والعمل املوحد اجلاد 

بني �ملعلم و�لطالب.
و�أد�ته  �لتدري�س  "�شانع  باأنه  �ملعلم  حمد�ن  زياد  حممد  يعرف 
�لتنفيذية �لتقليدية �لرئي�شة"، ويعرفه حممد �ل�شرغيني باأنه ذلك 
�ل�شخ�س �لذي ينوب عن �جلماعة يف تربية �أبنائهم وتعليمهم، وهو 
موظف من قبل �لدولة �لتي متثل م�شالح �جلماعة، ويتلقى �أجر� 

نظري قيامه بهذه �ملهمة ".
- ويعرفه حممد �شالمة �آدم باأنه " مدرب يحاول بالقدوة و�ملثال 
و�ل�شخ�شية �أن يتحقق من �أن �لطلبة يكت�شبون �لعاد�ت و�لجتاهات 
و�ل�شكل �لعام لل�شلوك �ملن�شود �لتي ي�شتند �إليها، وبالتايل يعلمهم 
لها،  يتعر�شون  �لتي  �ملو�قف  يف  يت�شرفون  كيف  ذلك  خالل  من 
وكيف يحرزون �لنجاح و�لتقدم يف �شلوكياتهم �لجتماعية و�ليومية. 
ذلك  �أنه  على  للمعلم  ننظر  �أن  ميكن  �لتعاريف  هذه  خالل  من 
تربية  من  �لتعليمية  �ملوؤ�ش�شة  د�خل  بدوره  يقوم  �لذي  �ل�شخ�س 
وتعليم للطلبة، ويقوم بتن�شيق وتنظيم �لوحدة �لتعليمية ملا يتنا�شب 
وم�شتوى �لطلبة و�لأهد�ف �ملنوطة من ور�ء هذه �لعملية �لتعليمية.

يتفق كثري من �ملربني و�لباحثني على �أن �ملعلم هو �ملفتاح �لرئي�س 
�لقادر  �ملناخ  يهيئ  �لذي  هو  �ملعلم  لأن  �لرتبوية،  �لعملية  لنجاح 
�أو يقتلها، يفتح  �أو يدمره، يقوي روح �لإبد�ع  �أن يبني �ملتعلم  على 
�ملجال للتح�شيل �جليد �أو يغلقه. ونظر� لأهمية �ملعلم �لذي يعترب 
�خل�شائ�س  �إلى  و�لتطرق  �لتعرف  وجب  طالب  لكل  �لأعلى  �ملثل 
�لتي يتميز بها �ملعلم لكي يكون فعال، و�لتي ت�شمح بدورها بتحقيق 

�لأهد�ف �لرتبوية �ملرجوة، ومن هذه �خل�شائ�س:
�ل�شمات  �أهم  �أحد  هو  �لذكاء  �ملتو�شط:  فوق  عقلية  قدرة   -1
�لأ�شا�شية �لتي يجب توفرها لدى �ملعلم، و�عترب �لباحثون �أن ن�شبة 

يف  النجاح  �سروط  من  �سروري  �سرط  هي  املتو�سط  فوق  الذكاء 
مهنة �لتعليم. ويف در��شة لـ " بي�شوب " كان م�شتوى ذكاء �ملعلمني 
�لناجحني �لتي حددها �مل�شاركون يف �لدر��شة )128( درجة على 

مقيا�س وك�شلر للذكاء. 
�شوف  �لرغبة  لديه  تتوفر  �لذي  فاملعلم  �لتعليم:  يف  �لرغبة   -2
فكر�  �لتعليم  يف  ينهمك  و�شوف  ود�فعية،  بحب  طلبته  على  يقبل 
و�شلوكا، و�شوف يتعامل �ملعلم �لذي يتميز بهذه �لرغبة مع �لتعليم 
اإن�سانية تتطلب منه كل حماولة  لي�ص كمهنة وح�سب، واإمنا كمهنة 
جادة لتطوير �لعمل �لتعليمي �ملرتبط به، فالرغبة �ل�شادقة توفر 
�ل�شتعد�د، وهذ� �لأخري ي�شمن تطوير �لقدر�ت و�حلما�س �لعملي.
من  �أنو�ع  خم�شة  هناك  و�لكافية:  و�ملتطورة  �ملعمقة  �ملعرفة   -3

�ملعرفة:
�أ- معرفة عامة: تتمثل يف معرفة �أ�شاليب �لعلوم ومبادئها.

ب- معرفة خا�شة مبو�شوعه �لتعليمي: فب�شاعة �ملعلم هي �ملعرفة 
�ملتعمقة ملو�شوع تعليمه، فكلما كان متمكًنا من مو�شوع تعليمه �أقبل 

عليه طلبته.
�لنظرية  �ملعلومات  وت�شمل  �لتعليم:  وو�شائل  طرق  معرفة  ج- 
�خلا�شة لتخطيط �لتعليم وحتفيز �لطلبة وت�شويقهم للتعلم، وكيفية 
معينة  وو�شائل  فعالة  طرق  با�شتعمال  �لدر��شي  �ملحتوى  تو�شيل 
تي�شر تعلم �لطلبة، وكذلك �إملامه باملعرفة �خلا�شة باإد�رة �ل�شف 

وتقومي تعلم �لطلبة وتوجيههم ملزيد من �لتعلم.
ميكن  �ملعرفة  من  �لنوع  فهذ�  يعلمهم:  �لذين  �لطلبة  معرفة  د- 
و�لجتماعية  و�لنف�شية  �لفكرية  �خل�شائ�س  حتديد  من  �ملعلم 
لطلبته، ومن ثم يكون �أقدر على �ختيار �أ�شاليب تعليمهم وتوجيههم 
م�شكالتهم  وحل  بينهم  �لفردية  �لفروق  ومر�عاة  و�إر�شادهم 

�ل�شلوكية و�لتعليمية.
هـ - معرفة ذ�ته: فاملعلم �لفعال هو �لذي تكون لديه در�ية مبو�طن 
على  يعينه  مما  �لتعليم،  يف  �لعامة  وقدر�ته  قوته  ومو��شع  �شعفه 
قدر�ته  مع  تتفق  �لتي  �لتعليمية  و�لو�شائل  للطرق  �ل�شليم  �لختيار 

و�إمكانياته �ل�شخ�شية.
�ملعلمون عادة  ": يرتدد  �أعرف  " ل  قول  �لأدبية يف  �ل�شجاعة   -4
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�شوؤ�ل ما يف مو�شوع  �لإجابة عن  �لإف�شاح عن عدم معرفتهم  يف 
�إجابات  يعطون  �لأحيان  من  كثري  ويف  طلبتهم،  �أمام  تخ�ش�شهم 
يعرفون  ل  باأنهم  �عرت�فهم  بدل  �شحيحة  غري  ورمبا  دقيقة  غري 
نف�شه  و�أمينا مع  �ملعلم �شادقا  �أن يكون  �ل�شحيح، ويجب  �جلو�ب 
دعونا  " �لإجابة  �أعرف  يقول:" ل  �أن  �أبد�  يعيبه  ول  طلبته،  ومع 
مو�قف  مو�جهة  على  ينطوي  �لتعليم  �إن  معا.  �لإجابة  عن  نبحث 
بذلك  لالعرت�ف  م�شتعد�  يكن  مل  وما  جهله،  فيها  �ملعلم  يكت�شف 
باأي  �جلهل  �أن  مفاده  طلبته  لدى  �شلبيا  �جتاها  بذلك  ينمي  فاإنه 
�شيء �شعف وم�شدر للخجل، ولذلك ينبغي �إخفاوؤه ولو تطلب ذلك 

�دعاء �ملعرفة، �أو �إعطاء �إجابات غري �شحيحة. 
5- ح�شن �لتنظيم و�لإعد�د �مل�شبق: يجب �أن يكون �ملعلم قادر� على 
�ملالئمة  و�لأن�شطة  �ملعرفة  من  قدر  وتنظيم  �ل�شف  غرفة  تنظيم 
ما  معرفة  عن  �لناجمة  بامل�شوؤولية  �حل�س  وت�شجيع  �لطلبة  مل�شتوى 

يتوقعه �ملعلم يف وقت معني، وتوفري متطلبات �أ�شا�شية لتعلم فعال.
6- �خل�شائ�س �لنف�شية و�لنفعالية: منها:

�أ- �لتز�ن �لنفعايل: وهذ� حتى يتمكن من �إ�شباع حاجات �لطلبة 
�لنفعالية، ومن �ملعروف �أن �أغلب علماء �لنف�س يطلقون م�شطلح 
يف  ��شطر�ب  ي�شاحبها  �لتي  �لقوية  �لنفعالت  " على  " �نفعال 
�ل�شلوك كاخلوف و�لغ�شب �ل�شديدين، �أما �ل�شعور بحالت خفيفة 
من �مل�شاعر �لوجد�نية مثل �ل�شرور و�ل�شيق فيطلقون عليه م�شطلح 

خفيفة. �نفعالية  �شبغة  ذو  �شعور  " فالوجد�ن  " �لوجد�ن 
�لرتبوي  �ملناخ  خلق  من  يتمكن  حتى  �لتكيف:  على  �لقدرة  ب- 
للطلبة وتوفري �خلرب�ت �لالزمة لنموهم وتنمية مد�ركهم  �ل�شوي 

وت�شجيعهم على �كت�شاب �خلربة �جلديدة.
مل�شاعدتهم  �لطلبة  د�فعية  �لدو�فع:  وتنمية  �إثارة  على  �لقدرة  ج- 
كثرية  دوافع  وللفرد  الإحباط،  ومواجهة  النجاح  حتقيق  على 
ورغبات متعددة، وان اإحباط اأي دافع اأو رغبة ميكن اأن يدفعه اإلى 

�لقيام بعملية �لتو�فق. 
وللدو�فع �شو�ء كانت ف�شيولوجية �أو �جتماعية تاأثري كبري يف توجيه 
�شلوك �لفرد، فحينما ينبعث �لد�فع ي�شعر �لفرد بحالة من �لتوتر 
ت�شبع  �لتي  �لأعمال  ببع�س  �لقيام  �إلى  تدفعه  ملحة  حالة  وبوجود 

�لد�فع، ومن بني �أهم �خلطو�ت �لرئي�شية يف عملية �لتو�فق هي:
- وجود د�فع يدفع �لإن�شان �إلى هدف خا�س.

- وجود عائق مينع �لو�شول �إلى �لهدف ويحبط �إ�شباع �لد�فع.
- قيام �لإن�شان باأعمال وحركات كثرية للتغلب على �لعائق.

- �لو�شول �إلى حل ميكن من �لتغلب على �لعائق ويوؤدي �إلى حتقيق 
و�إ�شباع �لد�فع. 

لتدعيم  �ملكافاأة  �أو  �لإيجابي  �لتعزيز  ��شتخد�م  على  �لقدرة  د- 
�ل�شلوك �ملر�د تكر�ره.

�أن  ي�شتطيع  �لفرد ل يعمل للح�شول على �شيء ل  �أن  �ملعروف  من 
يناله، وكل �شيء ي�شبع د�فع �لإن�شان وير�شي رغباته يعترب مكافاأة، 
ونيل �ملكافاأة يثبت �لتعلم وي�شجع على جتدده و��شتمر�ره، و�متناع 

�ملكافاأة يثبط �لهمة ويوقف �لتعلم.
هـ -�لقدرة على �لعمل مع طلبة �ملرحلة �لبتد�ئية بطريقة �إيجابية: 

ويتطلب ذلك ما يلي: 
والنفعايل  والعقلي  اجل�سمي  ومنوهم  بالطلبة  الهتمام    -

و�لجتماعي و�لروحي.
على  و�لعمل  ورغباتهم  وميولهم  �لطلبة  �شخ�شية  �حرت�م   -

حتقيقها.
�لتعليمية  �ملو�قف  بتطوير  وذلك  �شلوك،  �إلى  �ملعرفة  حتويل   -
حياة  يف  وفائدة  ومدلول  معنى  لها  حياتية  مو�قف  �إلى  �لنظرية 

�لطلبة و�لعالقات �لإن�شانية.
ينبغي  �لتي  �خل�شائ�س  �أهم  ��شتخال�س  ميكن  �شبق  ما  كل  من 

توفرها يف �ملعلم �لناجح وهي:
- �لإملام �لتام باملادة �لتعليمية.

- �لإميان بقيمة �لبتكار و�لتجديد و�حلكم �ملو�شوعي.
- �لت�شاف بالأمانة و�حلياد وعدم �لتحيز.

باأنه  �ملجموعة  و�إ�شعار  �جلماعي  �لعمل  روح  ن�شر  يف  �لجتهاد   -
و�حد منهم و�أن يزرع �لحرت�م �ملتبادل بينهم.

فاملعلم  و�ل�شدة،  �للني  بني  �لتو�زن  مببد�أ  �ملعلم  �قتد�ء  �شرورة   -
�لناجح يجب �أن يكون ل مت�شدًد� ومت�شلبا مع �لطلبة، ويف �لوقت 
تنتج  �لز�ئدة  فال�شدة  ولّينا معهم،  مت�شاهال  يكون  �أل  نف�شه يجب 
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به  �ل�شتخفاف  يولد  �لز�ئد  و�لت�شاهل  و�ملادة،  �ملعلم  من  �لنفور 
وبح�شته.

ومع هذ� فمو�شوع �لبحث يف فاعلية �ملعلم من �أهم �ملو��شيع �لتي 
�ختلف هوؤلء  وقد  و�لتعليم،  �لرتبية  �لباحثون يف جمال  بها  �هتم 
�لباحثون يف حتديد �خل�شائ�س �لتي يجب �أن تتوفر يف �ملعلم حتى 
يكون فاعال ومن بينهم نذكر توما�س جي و�لذي خل�شها فيما يلي: 
فيه،  تتحكم  م�شاعره  يرتك  ل  عادل،  �لأع�شاب،  هادئ  يكون  �أن 
ل يفرق بني �جلن�شني، فعال يف عالقته د�خل �ملدر�شة وخارجها، 
وم�شاعره  �نفعالته  يخفي  طلبته،  على  م�شبقة  �أحكام  لديه  لي�س 
بنظرة  �إليهم  �آخر)ينظر  طالب  على  طالبا  يف�شل  ل  طلبته،  عن 
اأن  ب�سرط  ف�سله  داخل  وعماًل  وحرية  تفاهم  جو  يخلق  واحدة(، 
يحافظ على �شري ف�شله ب�شفة جيدة، �أل يكون جزئًيّا يف �أحكامه 
ميلك  وو��شحة،  كثيفة  �أخطاء  يرتكب  ل  ب�شرعة،  ر�أيه  يغري  ول 

معرفة عالية وثقافة و��شعة.
�لتي  و�خل�شائ�س  �شالفا،  �ملذكورة  �خل�شائ�س  �إلى  بالإ�شافة 
خل�شها توما�س جي يجب على �ملعلم �أي�شا �أن يكون تكوينه جيد� 
وعلم  �لرتبية،  وعلم  �لنف�س،  كعلم  �لإن�شانية  بالعلوم  ا  ملًمّ ويكون 
�لجتماع، وهذ� لكي يكون ملّما باخل�شائ�س و�ملكونات �لتي يت�شم 
بها �لطلبة �لذين ي�شرف على تعليمهم من �أجل تهيئة �جلو �ملالئم 

لتدري�شهم. 
فاعليته  و�إن  �لب�شرية،  �لقوى  تنمية  فعالة يف  قوة  �لتدري�س  �أ�شبح 
م�ساكل  مواجهة  على  وعزميته  خا�سة  املعلم  ن�ساط  من  ت�ستمد 
�لعملية  عن  �ملبا�شر  �مل�شوؤول  �أنه  بحكم  وذلك  �ليومية؛  �لتعلم 
وبالتايل  �لطلبة،  مع  وم�شتمر  د�ئم  �ت�شال  على  وكونه  �لتعليمية، 
ميولهم  وتعرف  �لنجاح  يف  حظوظهم  لكت�شاف  �لفر�شة  له  تتاح 
وقدر�تهم، وحتديد �لختالف �ملوجود بينهم، ومن ثم �لعمل على 

�إجناح �لفعل �لتعليمي بتحقيق �لأهد�ف �مل�شطرة له.
ومل يعد دور �ملعلم مقت�شر� على تلقني �ملو�شوعات �لعلمية و�لأدبية 
�ل�شنوية  �ملعلومات يف �لمتحانات  ��شتذكار هذه  وحث طلبته على 
فح�شب، بل �أ�شبح زيادة على هذ� موجها للطلبة ومر�شد� لهم يف 

�لبحث عن �ملعارف.

�ملدر�شي بحيث  للعمل  ت�شيريه  �ملعلم يف ح�شن  دور  ومن هنا يربز 
يتيح لكل طالب فر�شة �مل�شاركة يف تعليمه، ول يقت�شر دوره على 
وطبيعة  �لنمو  خ�شائ�س  مر�عاة  دون  �ملقدمة  باملعرفة  �لهتمام 
�ل�شاحة  على  طغت  �لتي  �جلديدة  �لنظرة  هذه  طلبته،  �شخ�شية 
�لعملية  حمور  وجعلته  �لطفل  على  �هتمامها  وركزت  �لرتبوية 
�لتعليمية، �لأمر �لذي غري متاما من �أهد�ف �لتعليم وكذلك �لأدو�ر 
�لعملية  فنجاح  �ل�شف،  د�خل  يوؤديها  �أن  �ملعلم  على  وجب  �لتي 

�لتعليمية مرتبط بتاأدية �ملعلم لهذه �لأدو�ر �ملهمة على �أكملها.
ومن �أبرز �لأدو�ر و�ملهام �لتي يقوم بها �ملعلم د�خل غرفة �ل�شف:

�أول: �لتدري�س: وهو �لدور �لأول و�لأ�شا�شي للمعلم، ويتبع هذ� �لدور 
�أدو�ر فرعية تتمثل يف:

�لتدري�شية  �لأهد�ف  لبلوغ  تنفيذه  �شيتم  ملا  �لتخطيط: تخطيط   -
�لتي حددها، ومع توفري �لو�شائل �لالزمة لذلك.

�لتي  و�ملمار�شات  �لعملية  �لإجر�ء�ت  جمموعة  وتعني  �لتنفيذ:   -
عملية  وتعد  �ل�شف،  د�خل  �لفعلي  �لأد�ء  �أثناء  �ملعلم  بها  يقوم 
�لتنفيذ �ملحك �لعملي لقدرة �ملعلم على جناحه يف �ملهنة، و�لتنفيذ 

على م�شتوى �لدر�س يتطلب �أن يكون �ملعلم قادر� على:
- �لتمهيد للدر�س بطريقة تثري �هتمام �لطلبة.

�أ�شاليب �لتدري�س وربط  - عر�س �ملادة بطريقة جاذبة، مع تنويع 
�لدر�س بخرب�ت �لطلبة �ل�شابقة �أو �لأحد�ث �جلارية.

- ال�ستخدام اجليد لل�سبورة، وتدوين النقاط الرئي�سية عليها.
- ��شتخد�م �لو�شائل �ملعينة �ملنا�شبة.

- ت�شجيع �لطلبة على �مل�شاركة يف �لدر�س.
- مر�عاة �لفروق �لفردية و��شتعمال �لتعلم �جلماعي �أثناء �لدر�س.

- �للتز�م بالوقت �ملخ�ش�س للح�شة. 
يتخذها  �لتي  و�ل�شبل  �لإجر�ء�ت  كل  وهي  و�ملتابعة:  �لإ�شر�ف   -
و�شبط  �لنظام  على  �ملحافظة  �أجل  من  �ل�شف  غرفة  يف  �ملعلم 

ح�شور وغياب �لطلبة وتوجيه �لطلبة و�إر�شادهم.
�ملعلم  �إليها  يلجاأ  �لتي  و�لأ�شاليب  �لإجر�ء�ت  هي  �لتقومي:   -
للحكم على مدى حت�شيل �لطلبة و�إجنازهم و�كت�شابهم للمعارف 

و�ملفاهيم و�ملهار�ت ومتثلهم للقيم و�لجتاهات �ملرغوب فيها.
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بتوفر  �لتدري�س  يتحقق  حيث  �ل�شفية:  �لبيئة  تنظيم  ثانيا: 
و�لطماأنينة  و�لهدوء  بالر�حة  �ملتعلم  ي�شعر  �لذي  �ل�شفي  �ملناخ 

و�ل�شتخد�م �لأمثل لغرفة �ل�شف.
ثالثا: توفري �ملناخ �لنف�شي و�لجتماعي: ويق�شد بهذ� �لدور توفري 
يت�شم باملودة و�لتعاون بني �لطلبة بع�شهم مع  �جلو �ل�شفي �لذي 

بع�ص، وهو من ال�سروط الأ�سا�سية للتعلم.
�لنف�شي  �ملناخ  توفري  �إغفالها  للمعلم  ميكن  ل  �لتي  �ملهمات  ومن 
و�لجتماعي د�خل �ل�شف، فهذ� له �أثر يف زيادة تعلم �لطلبة، فقد 
�أثبتت بحوث عديدة �أن هناك عالقة قوية بني �ملناخ �ل�شائد �أثناء 
�لتعلم،  وح�شيلة  ونوع  �لطلبة  ينجزه  �لذي  �لعمل  وكم  �لتدري�س 
وكذ� توجيه �شلوك �لطلبة و�لإ�شهام يف بناء �شخ�شياتهم �ملتكاملة 

من �لنو�حي �لعقلية و�لجتماعية و�لنفعالية.
�لدر��شي ب�شفة عامة  �ملعلم يف �ل�شف  �أدو�ر  �أهم  وميكن حتديد 

فيما يلي:
�لنو�حي  من  للطلبة  �ملتكاملة  �ل�شخ�شية  بناء  يف  �لإ�شهام   -1

�جل�شمية و�لعقلية و�لجتماعية و�لأخالقية.
2- ت�شجيع �لطلبة على �لدر��شة وحب �لعلم و�لعلماء و�لبحث عن 

�ملعرفة ومتابعة كل جديد يف جمال تخ�ش�شهم.
�ل�شخ�شي  �ل�شلوك  حيث  من  لطلبته  ح�شنة  قدوة  ثمثيله   -3

و�ل�شلوك �لجتماعي.
4- �لقيام بدور �خلبري يف مادة تخ�ش�شه بالن�شبة لطلبته.

ومن كل هذ� فقد �أجمل " �أحمد �أبو هالل " دور �ملعلم د�خل �لغرفة 
ال�سفية يف النقاط التالية:

-  �إثارة �لد�فعية 
-  �إثارة �لرغبة عند �لطالب.

-  �لتخطيط للدر�س 
-  تقدمي �ملعرفة.

-  توجيه و�إد�رة �لنقا�س بني �لطلبة. 
-  �ل�شبط و�ملحافظة على �لنظام.

-  �إر�شاد �لطلبة.
-  �لتقييم.

عن�شر  و�أهم  �لتعليمية  �لعملية  يف  �أ�شا�شيا  ركنا  �ملعلم  يعترب 
�ل�شف  د�خل  �لطلبة  عن  �لأول  و�مل�شوؤول  �ملدر�شي،  �لتنظيم  يف 
�لدر��شي، ولهذ� فاإن عدم �لهتمام بهذ� �لعن�شر �لفعال من ناحية 
�إلى خلل يف  يوؤدي  له قد  �ملعريف  و�لهتمام باجلانب  �ملعلم  �إعد�د 

�لعملية �لتعليمية.
يتم  تكوين عادي  كثري� عن  تختلف  �ملعلم عملية  تكوين  �إن عملية 
يتمثل  �ملعلم  وتكوين  عامة.  �أو  خا�شة  كانت  �شو�ء  موؤ�ش�شة  �أي  يف 
�ل�شخ�س  يتلقاه  �لذي  �لتكوين  وهو  �لأويل،  �لتكوين  مرحلتني:  يف 
د�خل �لتكوين ويدوم من تر�شيح �لدخول �إلى �لتوظيف �لأول، وهو 
�لتخ�ش�شي  �لعلمي  �لإعد�د  على  يركز  �لذي  �لأكادميي  �لتكوين 
ي�شمن  �أن  يجب  �لإعد�د  وهذ�  مثال،  كالريا�شيات  �لدر��شة  ملادة 
مبادة  يتعلق  ما  لكل  وعميًقا  ودقيًقا  ا  قوًيّ ا  علمًيّ م�شتوى  للمعلم 
�أن ميثل �جلانب �ملعريف �جلزء �لأكرب يف  تخ�ش�شه، ولهذ� يجب 

تكوينه.
�إلى جانب �لإعد�د �لعلمي يجب �أن يكون هناك �إعد�د تربوي عن 
�لرتبية  �أ�شول  مثل  و�لجتماعية  �لنف�شية  �لتعليمية  �ملو�د  طريق 
�إلى جانب  للتدري�س،  �لعامة  و�لطرق  �لتعليمية  و�لو�شائل  و�ملناهج 
علم  ومبادئ  �لتخ�ش�شية  �لتعليمية  للمادة  �خلا�شة  �لطر�ئق 
�لنف�س و�ل�شحة �لنف�شية بهدف فهم م�شكالت �لطلبة فهما و�قعيا 

وت�شخي�شيا وعالجيا.
�أن �لإعد�د �لأويل للمعلم يف معاهد �لتدريب ذ�ت �لعالقة ل  غري 
�خلدمة  قبل  للمعلم  �لكامل  �لتكوين  لأن  بالغر�س،  يفي  �أن  ميكن 
وتطورها،  �لرتبية  نظريات  لتغري  نظر�  م�شتحيال؛  يكون  يكاد 
�لتعلم  �مل�شتجد�ت �خلا�شة بطرق  بكل  بالإملام  وعليه فهو مطالب 
�لعقلي، ومن  و�ملعارف �جلديدة حتى ل ي�شاب باجلمود و�لركود 

هنا فاإن تكوين �ملعلم يجب �أن ي�شتمر �أثناء �خلدمة.
�أما �ملرحلة �لثانية فهي �لتكوين �أثناء �خلدمة، ويق�شد به �لتكوين 
�لذي يتلقاه �ملعلمون من تاريخ �لتحاقهم باملهنة �إلى �لتقاعد، فهو 
يدوم طيلة مبا�شرتهم ملهنتهم، وذلك من �أجل �لتح�شني و�لإتقان. 
وقد يكون �لغر�س منه ��شتكمال �ملعلم �لتاأهل، حيث ينبغي للمعلم 
اأن ينخرط فيه فور تخرجه وا�ستالمه العمل، ول يثبت يف وظيفته اإل 
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ا �أو ما يتعلق باجلانب �لنظري  بعد �جتياز هذه �ملرحلة �شو�ء ثقافًيّ
للمعلمني  �خلرب�ت  جتديد  �لغر�س  يكون  �أن  وميكن  و�لتطبيقي. 
وتزويدهم بكل ما هو جديد، �شو�ء يف ميد�ن �لرتبية وفنون �ملهنة، 
�أو يف ميد�ن �ملعارف �لعلمية �أو �لتقنية �أو �لأدبية �لتي تتعلق باملو�د 
ميد�ن  يف  يحدث  �لذي  �لعلم  بتطور  تتعلق  �أو  يتعلمونها،  �لتي 
�لجتماعية  �لنظم  جمالت  يف  �أو  و�لتكنولوجيا  و�لفنون  �لعلوم 

و�لقت�شادية و�ل�شيا�شية. 
�مل�شوؤول  بذلك  فهو  �لدر��شي،  للف�شل  و�ملنظم  �ملوجه  هو  �ملعلم 
متابعة  عليه  وجب  ولذلك  و�لتعليم،  و�لرتبية  �لتح�شني  عن  �لأول 
طلبته ب�شفة م�شتمرة ومنظمة لتحقيق �لتح�شيل �لدر��شي �جليد 

عندهم.
وهنا تتكون جمموعة من �لعالقات بني �ملعلم و�لطالب تقوم على 
�جلو  يف  �ملعلم  �ندماج  يتطلب  وهذ�  و�لحرت�م،  �ملتبادل  �حلب 

�لنف�شي للطلبة، فيحرتم �شعورهم وي�شاركهم عو�طفهم. 
ولتحقيق هذ� ل يكفي �أن يكون �ملعلم مكونا علميا �أي �لتحكم باملادة 
�لعلمية فقط؛ لأن �لو�قع يبني �أن �لعديد من �ملعلمني �لذين يحملون 
�أعلى �ل�شهاد�ت يف�شلون يف �لتحكم ب�شلوك �ملتعلمني د�خل �لف�شل 
موؤهال  جتعله  �ملعلم  يف  ذ�تية  �أمور  توفر  وجب  لهذ�  �لدر��شي، 
لعملية �لتدري�س وحفظ �لنظام د�خل �لف�شل �لدر��شي، تكمن يف 
اأ�سا�سية  و�سروط  خ�سائ�ص  فيها  تتوفر  اأن  يجب  التي  �سخ�سيته 

�أهمها: 
1- حمبة �ملعلم لطلبته:

هي من ال�سروط التي يجب توفرها يف املعلم لكي ميار�ص مهنته، 
�شيوؤثر يف  �لعمل؛ لأن ذلك  تتوفر فال د�عي ملمار�شة هذ�  و�إذ� مل 
�لعالقة �لرتبوية بينه وبني طلبته، و�شي�شعف �لتح�شيل �لدر��شي 
�شعور  هو  و�لطالب  �ملعلم  بني  �ملتبادل  �ل�شعور  كان  فاإذ�  لديهم، 
�إلى نوع من �لتو��شل �لفكري و�لعاطفي بني  �ملحبة ف�شيوؤدي ذلك 
�لطرفني، و�ملعلم ل يحقق هذ� �لتو��شل �إل �إذ� كانت معاملته ح�شنة 

مع �لطلبة.
2- حزم �ملعلم و�شدته:

يجب �أن ميتاز �ملعلم بال�شدة و�حلزم حتى يتمكن من حفظ �لنظام 

د�خل �ل�شف ويحافظ على مكانته يف نظر �لطلبة؛ لأنه �إذ� ت�شاهل 
�حلقيقة  يف  و�لطلبة  �شعيف،  �أنه  على  �إليه  ف�شينظرون  معهم 
يف�شلون �أن يكون �ملعلم �شارما يف تعامالته، ولكن ذلك يف حدود 
حفظ �لنظام، ل لتقييد حريتهم وممار�شتهم �ملت�شددة عليهم يف 

�ل�شف.
3- حمافظة �ملعلم على �لهدوء و�شيطرته على �أع�شابه:

�شعوبات  �شيو�جه  فاإنه  ومز�جي  �أنه ع�شبي  �ملعلم  �إذ� عرف عن 
كثرية مع طلبته، وعندما يحاول �ملعلم �ملحافظة على �لنظام د�خل 
يتكون  وهكذ�  تزد�د حدة،  �لطالب  م�شاكل  فاإن  �لدر��شي  �ل�شف 
عن  وتخرج  �لأمور  تنقلب  قد  �حلالة  هذه  ويف  �ل�شغط،  من  جو 
�ل�شيطرة، ولذلك يجب على �ملعلم �أن يكون من�شبطا يف �شلوكاته، 
و�أن يحرتم قر�ر�ته مما ي�شمح بحفظ �لنظام و�لهدوء؛ لأن �لطلبة 
يحتاجون �إلى معاملة خا�شة و�إلى جو تعليمي خا�س، وبالتايل على 
�ملعلم �أن يعمل جاهد� لتحقيق كل ما ي�شاعده على ك�شب ثقتهم من 

خالل �حرت�م �آر�ئهم وت�شجيعهم على �ملبادرة ل �ل�شغط عليهم.
4- �ملعلم كقائد للف�شل �لدر��شي:

يرى �ندروز �أن �ملعلم �لذي يتمتع مبهار�ت قيادية يت�شم باأربعة خ�شال 
تدري�شية غري  ��شرت�تيجيات  ��شتخد�م  �ملخاطرة يف  �أولها  رئي�شية، 
د�خل  �لتكنولوجيا  ��شتخد�م  على  �لإ�شر�ر  �إلى  بالإ�شافة  ماألوفة، 
�ل�شف. وثانيها �أل يخ�شع �أمام �لتحديات ول يتاأثر مبا ميكن �أن يوجه 
�مللحوظات.  �شوء  تدري�شه يف  ي�شلح  بل  �شلبية،  ملحوظات  �إليه من 
وثالثها �لعمل ل�شاعات طويلة دون كلل �أو ملل، ول تكون زيادة �لأعباء 
لذلك.  با�شتمر�ر  نف�شه  يهيئ  بل  له  مفاجئة  و�ملدر�شية  �لتدري�شية 
عن  ويبحث  �ملهنة  لزمالء  �لعون  تقدمي  على  يحر�س  �أن  ور�بعها 
م�شادر جديدة للتعلم، وعن طرق جديدة ل�شتخد�م �لتكنولوجيا يف 

كل �شغرية وكبرية د�خل �ل�شف و�ملدر�شة.
�أخالقيات مهنة �ملعلم يف �لعالقة مع �لطلبة:

وبع�س  بطلبته،  بعالقاته  يتعلق  �ملعلم  عمل  من  رئي�شيا  جزء�  �إن 
وتخ�شع  معهم،  عالقاته  خالل  من  يحققها  �لرتبوية  �أهد�فه 

�لعالقات لعدد من �لأخالقيات �ملهنية �لو�جبة:
1- �مل�شاو�ة بني �لطلبة: فال يجوز للمعلم �أن مييز طالبا على �آخر 
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�إل لأ�شباب تربوية، ول يف�شل طالبا ما لعتبار�ت طبقية �أو مكانة 
يف �ملجتمع �أو �ملدر�شة.

2- �لعدل يف �لتعامل مع �لطالب: �لعدل هو قيمة عليا يف منظومة 
رئي�شية، فال  م�شوؤولية مهنية  �لطالب  �لعادل مع  و�لتعامل  �لقيم، 

يوقع �لظلم على طالب، ول ي�شيع حًقا لطالب.
�أن يتعامل �ملعلم مع طالبه  3- فر�س �لحرت�م يف �لتعامل: يجب 
باحرت�م متبادل ول ي�شمح مطلقا باأن ت�شقط �حلو�جز متاما بينه 
وبني  بينه  هو  يقدرها  م�شافة  على  �حلفاظ  فعليه  طلبته،  وبني 
تكون  ول  عنهم  منعزل  في�شبح  طويلة  تكون  ل  م�شافة  طالبه، 
�ملدر�شة  �حرت�م  من  �ملعلم  فاحرت�م  معلم،  باأنه  فين�شون  ق�شرية 
ومن احرتام النظام يف املجتمع، واملعلم الذي يفرط يف الحرتام 

يفرط يف احرتام مهنته ويوؤثر بذلك �سلبا على اأدائه.
4- �حلزم و�حلب يف �لتعامل: جند �أن هذه معادلة دقيقة  يفرت�س 
عليها،  �حلفاظ  يتقن  �أن  حمرتفا،  مهنيا  ليكون  �ملعلم  ي�شعى  �أن 
معهم  حازما  نف�شه  �لوقت  يف  ويكون  �إ�شر�ف،  دون  طالبه  فيحب 

دون �إ�شر�ف �أي�شا؛ لأن تربيتهم م�شوؤولية مهنية.
ثقة  ك�شب  من  �ملعلم  يتمكن  قد  طلبته:  �أ�شر�ر  على  �ملحافظة   -5
�لطالب، فيبيح �لطالب له �أ�شر�ره �ل�شخ�شية �أحيانا لطلب �مل�شورة 
و�أحيانا ملجرد �لدرد�شة، وقد يحكي له �لطالب �أمور� مهمة تخ�س 
يقدر  �ملعلم  لكن  �ملو�شوع.  ��شمه يف  ويطلب عدم ذكر  �آخر  طالبا 
مع  �لتو��شل  �لأمر  ي�شتلزم  �لأحيان  بع�س  ففي  �لطالب  م�شلحة 
الإدارة اأو ويل الأمر اإذا كان هناك تاأثري مبا�سر على منو الطالب 

و�شالمته.
من  بد  فال  غليها  ي�شبو  �لتي  �لرتبوية  �أهد�فه  �ملعلم  يحقق  ولكي 
ورفع  بفاعلية،  �لرتبوية  ر�شالته  �أد�ء  على  ي�شاعده  تاأهيال  تاأهيله 
�لالزمة  �لتدريبية  بالدور�ت  بتزويده  وذلك  لديه،  �لأد�ء  مو�هب 
وتدريبه على �لو�شائل و�لتقنيات �حلديثة يف عملية �لتعلم. وت�شجيعه 
�لن�شاطات �ملختلفة وتنمية مو�هبه،  �لعلمي وممار�شة  �لبحث  على 
وتوفري �ملكانة �ملنا�شبة له وتنمية �لد�فعية لديه من خالل �ملكافاآت 

و�حلو�فز �ملختلفة، و�حلر�س على توفري �لأمن �لوظيفي له.
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املعلمة هيا عبد الوهاب رزق العمريني

مدر�سة خولة بنت الأزور الأ�سا�سية املختلطة

مديرية منطقة الطفيلة

كيف ن�سجع على التميز والإبداع؟

�إن �لتميز مرتبط باجلودة �لتي ميتلكها �ملرء يف جمال معني بحيث 
بطريقة  وتوظيفها  �ملهار�ت  معرفة  وهو  �لنا�س،  ذ�كرة  يف  ينطبع 
�لآخرين.  قبل  من  يحتذى  كنموذج  وجت�شيدها  مدرو�شة،  منا�شبة 
�أما �لإبد�ع فهو خلق لالأفكار من خالل ملكة تخيل �حللول �جلديدة 

وتطبيقها على �أر�س �لو�قع.
و�ملنا�شب،  باجلديد  �لإتيان  يعنيان  و�لإبد�ع  �لتميز  فاإن  وبذلك 
طر�ئق  تقليدية،  غري  بطر�ئق  و�لتفكري  �ملعرفة،  ور�ء  ما  و�إدر�ك 
�لعقل  ن�شج  يعك�س  مبا  وتفكريهم،  �لآخرين  روؤية  عن  خمتلفة 
و�لتجارب،  باخلرب�ت  يزد�د  �لذي  �لتفكري  على  و�لقدرة  و�خليال، 
توظف  وفريدة  م�شتحدثة  بطر�ئق  للتحديات  جديدة  حلول  وتقدمي 

فيها �لأفكار و�لأ�شاليب و�ملفاهيم �جلديدة.
ويعد �لتميز و�لإبد�ع من �أهم موؤ�شر�ت �لتقدم يف �أي دولة؛ لذ� عنيت 
وز�رة �لرتبية و�لتعليم بن�شر ثقافة �لتميز وتعميق �أثرها يف منظومتنا 
)�ملدير،  �لتعليمي  �ملجتمع  �أطر�ف  كافة  دمج  خالل  من  �لتعليمية 
و�ملحفزة  �جلاذبة  �لتعليمية  �لبيئات  لتحقيق  و�لطالب(  و�ملعلم، 
لالإبد�ع، ولرنتقي مبخرجاتنا �لتعليمية ونو�كب �لتطور�ت �لعاملية يف 
قطاع �لتعليم، وذلك ل يكون �إل من خالل �لتخطيط �لعلمي �ملمنهج، 
وتقدير �جلهود و�لأعمال �ملميزة وت�شجيع �أ�شحابها معلمني �أو طلبة 
على حد �شو�ء، وتقدمي �لإر�شاد وتنظيم �لدور�ت وور�س �لعمل �لتي 

تعنى بتنمية �ملهار�ت و�لقدر�ت وتقدم �لدعم �لالزم للمتميزين.
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ا يف تنمية �لإبد�ع لدى �لطلبة  لذلك فاإن للمدر�شة دوًر� كبرًي� ومهًمّ
�لذي هم حجر �لأ�شا�س يف �ملجتمع، فهم بناة �لغد ورو�د �مل�شتقبل، 
هنا  من  وقتهم،  جّل  �لطلبة  فيه  مي�شي  �لذي  �لثاين  �لبيت  وهي 
تربز �أهمية �ملعلم فهو �لقاعدة �لأ�شا�شية يف تربية �لن�سء وتعليمهم 
و�كت�شاف مو�هبهم وميولتهم، ومن ثم �حت�شانها لتفجر ما فيهم 
ا  اإن املدر�سة مرتع خ�سب يجد فيه الطالب منًوّ اإبداع ومتيز.  من 

ا.  ا وثقافًيّ ا و�جتماعًيّ متكاماًل ل�شخ�شيته در��شًيّ
ولأن ع�شرنا ع�شر ثورة معرفية وتكنولوجية وفكرية فمن �ل�شرورة 
و�لتعامل  وجمار�تها  �ملتطورة  و�لتقنيات  �لنظم  ��شتخد�م  مبكان 
معها بانفتاح مدرو�س و�ع، ومد�ر�شنا منفتحة ل�شتقبال كل ما هو 
هي  كما  �لطارئة  �لتغري�ت  وجمار�ة  معه  للتعامل  و�لتهيئة  جديد 

جتربة �لتعلم عن بعد.
و�ملعلم �ملتميز �ملبدع هو من ي�شتثمر طالبه كتجارة ر�بحة، ينمي 
مو�هبهم ويوجهها بطرق �شليمة تفيدهم وجتعلهم �أفر�ًد� منتجني 
فيهم  تربي  تعليمية  وكفايات  مهار�ت  من  يحمله  مبا  �ملجتمع،  يف 
�لإبد�ع وتنمي لديهم �لتعلم �لذ�تي و�لقيادة و�لعمل بروح �لفريق، 
من خالل �مل�شاريع و�لور�س و�مل�شابقات �لإبد�عية، في�شبح خيالهم 
دور  �إن  �إيجادها.  ل  �مل�شكالت  حل  يف  طرفا  وي�شبحون  خ�شًبا 
�ملعلم هو �لتي�شري و�لتوجيه و�لإلهام لطلبته، وهو حلقة �لو�شل بني 
طلبته وبني مكونات �ملجتمع �ملدر�شي �لتي تدعم جهوده وت�شاعده 
يف تفعيل �خلطط و�لرب�مج وتنفيذها من خالل �لتو��شل مع �أفر�د 
�لأهد�ف  لتحقيق  و�لآر�ء  �خلرب�ت  و��شتثمار  با�شتمر�ر،  �ملجتمع 
�أعلى  �إبد�عية تعرب عن  و�أعمال  �لتي تتجلى يف مبادر�ت  �ملن�شودة 
م�شتويات �لتميز و�لإتقان، ومبا يعطي �نطباًعا عن �لرقي بنوعية 
�لطلبة  �لر�شا �شو�ء على م�شتوى  �لتعليم ويعك�س درجة عالية من 
�أولياء �لأمور، وي�شجعهم على دعم �لعملية �لتعلمية  �أو  �أو �ملدر�شة 

�لتعليمية �ملتميزة بكافة �لو�شائل.
�إن من �أهم عنا�شر �لإبد�ع يف �لعملية �لتعليمية وجود �ملدير �لقائد 
�لذي ي�شاعد على بناء �لروؤية �لنابعة من حاجات �ملعلمني و�لطلبة 

و�ملدر�شة و�ملجتمع، وهو �أي�شا خمطط جيد ملجالت �لتطوير �لتي 
�خلطط  فوجود  مدر�شته،  د�خل  و�لبتكار  �لإبد�ع  خلق  على  تعمل 
د�خل  جميعهم  �ملعنيني  بني  �شر�كات  توؤ�ش�س  �ملفعلة  و�ملنهجيات 
�ملتميز  )�لطالب(  �لتعليمي  �ملخرج  لإيجاد  وخارجها  �ملدر�شة 

�ملبتكر.
تعليم  يف  و�لأ�شا�شيون  �حلقيقيون  �مل�شاهمون  هم  �لأمور  و�أولياء 
بر�جمهم  من  وي�شتفيدون  �ملعلمني،  خطط  في�شاندون  �أبنائهم، 
ومنهجياتهم ملعرفة ذكاء�ت �أبنائهم، و�إعد�دهم للحياة و�إخر�جهم 
مبدعني  لأر�شهم  بوعي  ومنتمني  منتجني  �شاحلني  كمو�طنني 
�أما �لطلبة في�شاركون باتخاذ �لقر�ر�ت وحتمل  مبتكرين لبلدهم. 
كان  وما  و�لقيم،  و�ملهار�ت  �ملعارف  فيكت�شبون  تعلمهم،  م�شوؤولية 
�إل خللق �لطالب �ملتمكن  هذ� �لتكامل من هذه �لأطر�ف جميعها 
من �لبحث و�لتعلم �مل�شتمر، �مل�شتعد لبناء حياته و�شق طريقه نحو 

�مل�شتقبل.
�ملجتمع  عاتق  على  م�شوؤولية  يوقع  للحياة  �لتعلم  �لإميان مببد�أ  �إن 
�لتعليم  يف  �لطلبة  مهار�ت  تطوير  و�ملعلمني(  )�لإد�رة،  �لتعليمي 
خالل  من  عندهم  و�لإبد�ع  �لف�شول  لإثارة  لهم  و�إك�شابها  �لذ�تي 
�لتطوعية  و�لأعمال  و�ملحا�شر�ت  و�ملبادر�ت  بامل�شابقات  دجمهم 
�لتي تك�شف عن ميولهم و�أهو�ئهم، وتلبي حاجاتهم، وتثري  ف�شولهم 
�ملعريف يف ما يتعلق بتطبيق �لربجميات �جلاذبة للتعليم و�إعطائهم 
ثقتهم  لتنمية  يتعلمونه،  ما  بتوظيف  لالإبد�ع  �لكافية  �لفر�شة 

باأنف�شهم، ومتكينهم من منهجيات �لبحث �لعلمي و�أخالقياته. 
�إن �لإبد�ع و�لتميز يجعالن للحياة معنى، فالإبد�ع ل يرتبط بزمان 
لهم  �لفر�شة  �إتاحة  �لطلبة  يحتاجه  ما  فكل  حمددين،  مكان  �أو 
وتنويرهم و�لأخذ باأيديهم و�حت�شان �أفكارهم، وتنمية روح �لتحدي 
لديهم وت�شجيعهم على �أن يكونو� مبدعني، وت�شخري عو�مل �لنجاح 
للمنظومة �لرتبوية كافة مبا يتنا�شب و��شرت�تيجيات �لقرن �حلادي 
يف  و�لبتكار  �لإبد�ع  يحفز  تربوي  منهج  �إلى  للو�شول  و�لع�شرين، 

�ملد�ر�س و�لتفكري �لناقد لدى �لطلبة.

� � �
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  �ملعلم هو �لوطن، ر�شالته خطت باأنامل من ذهب، جنده يف 
بانور�ما �شور �لوطن جميعها. يف �شماء وطني �أقلعت طائرة، من 
قادها تعلم �أ�شول �مل�شار�ت باأحرف و�أرقام من ذلك �ملعلم �لذي 
�إلى عقول  لي�شل  �لو�شف  و�لتحليل مع  �لفكرة  يتد�ر�س  �شهر وهو 
�إلى  يعود  �ملهند�س  ذلك  كان  �لوطن  جبال  ت�شاري�س  يف  طلبته. 
تغذية ر�جعة ��شتقاها من �أدو�ته �لهند�شية، عندما ��شتخدم ذلك 
�ملعلم �ملنقلة و�لقلم و�ملثلثات؛ ليزرع بذور فكرة ثم قيمة ثم نه�شة 

لياأتي ذلك �ملهند�س ليبني هرًما. 
وهو  خمتربه  �إلى  ينظر  �ملعلم  كان  �لطبيب  �إبرة  �شورة  يف 
فا�شطر  خمتربه،  يف  يجدها  مل  وطبية  كيميائية  مو�د  عن  يبحث 

�إلى �شر�ئها من جيبه �خلا�س. يف �شورة ميز�ن �لعد�لة جند ذلك 
�لقا�شي ي�شتذكر ذلك �ملر�شد �لرتبوي �لذي زرع يف �شخ�شية ذلك 
�لطالب معنى �لعد�لة وكيفية �إعادة �حلقوق لأ�شحابها. يف �شورة 
ا �إذ�عة مدر�شية  ذلك �لإعالمي �لذي و�ظبنا على م�شاهدته يومًيّ

بد�أ منها حتى و�شل �إلى ف�شاء �لوطن. 
�شغرت  �أو  عظمت  مهما  جميعا  �ملهن  �شور  تتو�لى  وهكذ� 
وقفة  �إنها  بعد؟  وماذ�  �لوطن.  ملعلمي  �ملميزة  �لب�شمة  تلك  جند 
مع �لذ�ت لأجل ثبات �لقيم، معاناة معلمي وطني �لآن يف �زدحام، 

ت�شحية نريدها �أم وفاء، مر �لتاريخ بطيًئا على معلمي وطني.
و�أتى  �لقيمة،  و�شقطت  �لفكرة  فاأنهك  قاتاًل  ا  �شًمّ �لوباء  كان 

حاكم عو�س اركيان القفعان

مديرية الرتبية والتعليم للواء اجليزة

وقفة مع الذات
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�لتعلم عن بعد ليحّل حمل �ملعلم، ولكن هيهات هيهات، فقد عدنا 
و�لعود �أحمد، �قرتنت �لأرو�ح بالقلوب، ل بعًد� ول تباعًد�، مل يكن 
بديال  يوما  �ملن�شة  تكن  ومل  للطالب،  قدوة  �ملحمول  �لكمبيوتر 
وماذ�  معلم!  �إل  يفهمها  و�آفاق ل  �إنها ق�شة تالق  معلم،  قلب  عن 
بعد؟ يف ق�سة نه�سة الأوطان جند اليابان اأمنوذًجا جلًيّا من دمار 
�شامل �إلى نه�شة �شاملة، �شببها �ملعلم حتى �أ�شبحت قوة �قت�شادية 

عظمى ي�شار �إليها بالبنان.
�إلى  �لعودة  بعد  وطني  معلمي  من  �ملطلوب  �لدور  هو  ما  �إذن 
�إنها  �لذ�ت،  مع  وقفة  �إنها  كورونا؟  جائحة  بعد  �لوجاهي  �لتعليم 
�لت�شحية، فاملنهاج قد يغطى وقد ل يفي، يجب �لعودة �إلى �أ�شا�شيات 
�لفكرة، �لتحليل و�لت�شخي�س، بناء ما فات كل على قدر ��شتطاعته، 
�لعودة �إلى �لتغذية �لر�جعة وتنميتها، بناء مهار�ت �لتلقي و�لإبد�ع، 

ربط �حل�شة ب�شابقتها با�شتمر�ر، تلخي�س �لفاقد نهاية كل �أ�شبوع، 
الفاقد وربطها  اإلى ملخ�سات  بالعودة  الن�ساط  ا�ستغالل ح�س�ص 
�لدر��شية  �حل�شة  وبني  �لر�جعة  �لتغذية  بني  �ل�شاملة  بالنظرية 
�أ�شا�شية م�شتمرة  �إعطاء و�جبات  �لدر��شي مع  �لثابتة يف �جلدول 

للفاقد وللح�ش�س �لطبيعية. 
هنا فقط ن�شل �إلى مرحلة �لتعايف لو�قعنا �لتعليمي، ونخت�شر 
بتفردها،  خا�شة  ر�شالة  �ملعلم  ر�شالة  �أن  ونثبت  �لزمن،  م�شافات 
�شاملة مبحتو�ها، �إنها وقفة مع �لذ�ت لكل معلم ومعلمة يف وطني، 
فنحن �لوطن، لأننا زرعناه جذور�، و��شتدت �شو�عد �أبنائه من حرب 
�أقالمنا. حتية عامرة باملحبة و�لتقدير لكل معلم ومعلمة على ثرى 

هذ� �لوطن �جلميل.

� � �
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الطالبة جنى حممود �سامل بني عي�سى

مدر�سة تبنة الثانوية ال�ساملة للبنات

مديرية الرتبية والتعليم للواء الكورة

فرُج اهلل )ق�سة ق�سرية(

�مل�شي  ت�شتطيع  ل  كنت  �إن  �حلياة  يف  فائدُتَك  ما  "ُحثالة، 
على قدميك؟ )�شحك(” عبار�ٌت من حجر �أ�شود �جَلنان، تتبّدُد 
تر�أب  �لأغ�شان،  �كتئاب طويلة  �شجرة  لت�شّكل  با�شتيطان،  د�خلي 
بد�ية كِلّ �شفحٍة من �أيامي، لتختزل مبوجز �لعبار�ت عطب حياتي 

كما �لُكّهان، وُيغلق ملف �آمايل باحتقان.
قّدر �هلل يل �أّل �أم�شي على هاتني �لقدمني، يف حالة مزريٍة ل 
ا و�أيّن �أتعر�س للتنّمر من  ي�شً ُيرثى لها، ورزّيٍة ل �أُح�شُد عليها، ِخ�شّ

قبل طالب جامعتي.
يف طليعة يومي، �أحاول �لتفاوؤل قلياًل، و�لتظاهر ببع�س �لإيجابية، 
ولكن ومن حيث ل �أحت�شب، ُتقلب �لطاولة، وت�شتطيع �لكاآبة و�حلزن 
عامل  �إلى  و�لدخوَل  بّتار،  بُذْعٍر  �جل�شدي  ني  ِح�شْ �خرت�ق  ير�فقها 
روحي �ملظلمة، لرمّبا مل يُكن �لأمُر با�شتطاعتي، بل عن َعنوة، لكّني 

.� �عتدت �لأمر، فهو يحدث يل مر�ًر� وتكر�ًر�، لياًل ونهاًر�، َوَهُلّم جًرّ

�أعود �إلى �ملنزل، و�لدمعة ملَء قلبي قبل عيني، ل �أ�شلوب ول 
و�شيلة ول �شديق يل للتعبري عن م�شاعري �ملحّطمة، لكني بالفعل 
�كت�شفُت �أنه موجود، لقد وجْدُت �حلّل يف ذ�تي، ِهبٌة مل �أحلظها، 
لقد كان يف د�خلي �لذي لطاملا كان ُمنرًي� على عك�س توّقعاتي �لتي 

باءت ف�شاًل.
�شديقتي و�أختي و�أمي ومنجاتي من بعد ربي ُلغتي، كلما وجْدُت �أّن 
بئر �أحز�ين �متالأ، �أفرْغته بكّر��شتي مب�شاعدة منِك، عزيزتي لغتي، 
فرحي،  قبل  حزين  عن  فيها  �أعرب  �لتي  �لوحيدة  �لو�شيلة  كنِت  لقد 

و�شعادتي قبل تَرحي، لقد كنِت عبار�ت �ملحّبة �لتي تفّوهُت بها.
يوٌم جديد حاِفٌل باملفاجاآت ...

فريد: �نظرو� من �أتى، �إّنه �ملُقعد!
ر��شد: �وووه، �أيها �مل�شكني، كيف ت�شتطيع �لعي�َس دون �أن مت�شي 

ههههههههههههه
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فادي: على �لأقّل �أعلم ُوجهتي و�أنا َمن يقود مقعدي بعقلي.
فريد: �أّيها �ل......، ما خطُب كالمَك �ملع�شول؟؟؟!!!

فادي: �إلى �للقاء يا���.....ما�ٍس.
وكَز ر��شٌد فريًد� وهم�س يف �أذنه:

�نظر �نظر ماذ� يحمل هذ� �ملعاق يف يده!
فريد: �وووووه، �إّنه دفرٌت جديد ولأول مرٍة �أملحه معه.

�إًذ� هل لَك �أن تاأتَيني به؟؟
ر��شد: �وه يا �شاح، هذ� طلٌب ي�شرٌي على معاٍق مثله، دْعه يل.

فريد: جّيد، �إًذ� �تبعه وَر �إلى �أين يذهب.
�ملعتادة  وجبتي  لأتناول  جامعتي،  مق�شف  �إلى  ُكر�شّي  ُقْدُت 
و�إذ�   ، يَفّ يف  وو�شعتها  لقمٍة  باأول  َهمْمُت  يومي،  �إكماَل  و�أ�شتطيَع 

باأحدهم ياأخذ دفرتي من خلفي، فاأدرُت ر�أ�شي و�إذ� به ر��شد!
ف�شرخت به: �أِعْد يل دفرتي!!

فرّدين قائاًل: ُقْم وُخذه مني �إن ��شتطعت ذلك.
�شرْخُت به: �أعِطني �إياه باهلل عليك!!

عن  عاجٌز  و�أنا  ر�أ�شي  فوق  فريد  مع  �لدفرت  يتقاذف  فاأخذ 
بذ�ت  علّي  وم�شفٍق  �شاحٍك  �إلى  منق�شمون  و�لطاّلب  به،  �لإم�شاك 
َعْنوة  و�أعاده يل  و�أم�شك بدفرتي  �مل�شفُق منهم  �أن جاء  �إلى  �لوقت، 
ووّجه له كالًما �شليًطا ي�شّب يف �لنهاية �أين عاجز عن ��شرتد�د حقي.
وبعد هذه �حلادثة، جَرْرُت �أذياَل �لهزمية �لّنكر�ء �لتي مل يُكن 

مفتاحها بني يدي، فال �أ�شتطيع �لنظر يف �أعني �أحٍد
فعزمُت على �أن �أنفرَد بنف�شي يف غرفتي.

مل �أ�شمع �شوى �شوت �أمي فوق ر�أ�شي فجاأًة:
ما بالك يا فادي؟

�أن  �أنا  ذنبي  ما  �تركوين،  �تركوين وحدي  ب�شوتي:  ف�شرخُت 
�أتعر�س لهذه �لأمور، �أ�أنا من �ختار لنف�شي هذ�؟؟؟!!

، ما �أخذ �هلل منَك �شيًئا  فاأجابتني قائلًة: �ر�َس بن�شيبك يا بنَيّ
�إل ليعطيَك ما هو �أف�شل منه، �أ�شرب يا بنّي، ول جتعل هذ� �لأمر 
يقف عائًقا �أمام طموحك، و�نتظر فرج �هلل، ولكِلّ جمتهٍد ن�شيب.

من  بخيالتي  �أ�شرُح  وتركتني  ور�ءها  �لغرفة  باَب  و�أغلقْت 
�لو�حدة  متام  ...ويف  �هلل  بفرج  �أ�شمع  مرة  ولأول  وكاأيّن  كالمها 
و�شادتي  �أ�شفل  مند�ّشًة  وورقًة  قلمي  �أم�شكُت  �لليل  منت�شف  من 
كنُت �شاأطويها يف دفرت �لأيام، وهممُت بكتابة فرج �هلل، �أين ومتى 

�شيكون فرجه وكيف نحّققه، كتبُت خاطرًة، ل بل ق�شيدًة، �كت�شفت 
�أنني وبعد ع�شرين عاًما �أملك �آليًة لتطريز �لكلمات و�أن هذ� �شعور 

ل ياأتيني �إل بعد �أن �أقع يف ماأزق.
فرحُت كثرًي� �أن �أ�شبح لدي �أول ق�شيدٍة �أ�شميُتها )فرج �هلل(، 
�أ�شمَع �شوت �لأذ�ن  �أّنني �نتهيت من هنا حتى  وُرَبّ �شْدفة!! كيف 

و�أهّم بكتابة )باإم�شاءة فادي(.
مْنُت بعد �سالة الفجر وا�ستيقظُت يف غاية الن�ساط على غري 

�لعادة، وكاأْن مل تُكن من قبُل م�شيبٌة، و�أّنى ُم�شيبة!!!!!
تن�شرق  و�مل�شفقني  �ملتنمرين  منهم  �ملالأ  و�أنظار  �لكلية  دخلُت 

�إيّل وتقول: ما به قد �أتى، �أمْل ي�شتِح بعد!
تناولُت كّر��شتي يف وقت فر�غي، و�أخذُت �أكتب بدًل من تعاطي 
�لأحاجي وتبادل �ل�شحكات �لتي كنا نتنافق بها يف �أيامنا �خلو�يل.
ق�شائد يف  ثالث  �مل�شيبة  تلك  بعد  يوم  �أول  ربي يف  علي  �أ�شبغ 
كر��شتي  يف  بها  و�أخلو  بنف�شي  �أهرب  وكنُت  تقريًبا،  �شاعاٍت  ثالث 
فقط، �أدّون ما لذ وطاب من فنون �ل�شعر وكاأّنني هجنٌي وقع يف �شلة 
تني، فاأ�شتغرب من �لقوة �لهائلة �لتي ترفدها يل �لكلمات، و�لطاقة 

�لعظيمة �لتي تبذلها يل لغتي �لعظيمة يف تر�كيبها وِعلل ق�شائدها.
تقّدمت بعدها بفرتة وجيزٍة مل�شابقة �شاعر �جلامعة بق�شائدي 

�لتي ��شتفتحتها بـفرج �هلل وباإم�شاءة فادي.
ُن�شرت  نب�شاُتها،  تنفجر  و�لقلوب  �لنتائج  �إعالن  وقت  حان 
�إطاللتي،  فور  يتهام�شون  �شمْعُتهم  �لأ�شبوعية،  �جلامعة  �شحيفة 
�لكالم،  �شنوف  �أعينهم  يف  ر�أيت  علي،  حاقدٌة  جاحظة  و�أعينهم 
حّللتها يف �شيفرة عقلي وعلمُت �أّن �أمًر� جَلاًل يحدث يف غيبتي، ول 
بّد من �أّنه �أمر كفيٌل بفرج من �هلل قريٍب يل، و�إذ باأحدهم يقرتب 

مّني ويقول: مبارٌك يا �شاعر �جلامعة.
بكتابة  ...با�شرت  �ملنول  هديف  وحّققُت  و�قًعا  وهمي  �أ�شبح 
ق�شائَد �أَخر و�أَخر، وجاءتني فكرة َويحي كيف مل �أفكر بها من قبل، 

فاأخذت �أن�شرها فور كتابتها، وتنال �إعجاب �ملاليني.
�أمامنا  �لب�شر، يكون �حلّل  يا����ه!!! كيف هو طبُعنا نحن بني 
ل وبل بني �أيدينا لكننا ل نر�ه، َن�شِرُب جميل �أياِمنا بظهور �أيدينا 
وننكر خرَيها، نرى �لوقت �لع�شيب، ونن�شى ما �إن كّنا ِع�شنا حياة 

مبعناها لأمٍد بعيد.
�حلر�ك." عن  عقُله  َيْعَجُز  من  مّنا  "�ملُْقَعُد 
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د. عا�سم زاهي مفلح العطروز

مدر�سة دير اأبي �سعيد الأ�سا�سية للبنني

مديرية الرتبية والتعليم للواء الكورة

�سانع الأجيال

الداِء شرُّ  وهو  نارٌ  واجلهُل 

األحياِء مّيُت  املكّفَن  أّن 

العظماِء مراتبِ  بلوُغ  وبه 

العلماِء مواكُب  إنّهّن  بل 

والقدماِء رسطاليس  أسماُء 

األسماِء: بأقدِس  يُزان  قسماً 

سيماِء على  اسم  واملكرمات 

العلياِء: باذخ  في  وهتافه 

سنائي الكرمي  واخللق  والعلم 

احلكماِء على  علًما  به  أكرم 

غراِء ومناقب  ومحاسن 

شماِء همة  من  بها  أعظم 

األرجاِء سائر  عّمت  األرض  في 

السمحاِء الدمية  بهذي  أحبب 

الظلماِء دجى  في  سارٍ  للبدر 

رواِء وطيب  وأنساًما  حسنًا 

الظلماِء  دجى  في  نورٌ  العلُم 

قرّرت  واحلقيقُة  موٌت  اجلهل 

للعلياِء الناُس  يسمو  بالعلِم 

أنسابَها أمٍة  مفاخرُ  ليست 

تخّلدْت فيَم  التاريخ  نسأل  لو 

صادقًا وأقسَم  ا  حقًّ ألجابنا 

كلها والفضائل  املعلَم  أّن 

ودأبه العطاء  ديدنه  كان  َمن 

به يُهدى  الذي  النور  مشعل  أنا 

لهم شرًفا  لقبوا  املعلم  باسم 

ومكارم بفضائل  اسمه  خلد 

بهمة الرفيع  الشرف  إلى  فسما 

نهضة قواعد  أرسى  الذي  وهو 

جهده سحائب  ِمن  احلضارة  نبع 

هفا كما  القلوب  كل  له  تهفو 

مثيلها الزهور  في  ما  زهرة  يا 
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واألضواِء واآلمال  بالبشر 

برداِء فيضها  من  لتلّفعت 

اإلمساِء ودرّة  النهار،  نور 

حسناِء بغادة  احملب  غنّى 

رجاء كل  فيك  إذ  قدمت؛  لك 

باألعباء ونهضت  تنثني  ال 

األنواِء عواصُف  خطاك  توهن 

املاِء مكرمات  من  وسقيتها 

النجباِء األلى  من  النتاج  فأتى 

معطاِء خّير  حقل  كل  في 

الفقهاِء ملراتب  أوصلته 

وإباِء بعزة  اللواء  حملوا 

ومضاِء عزمية  كل  نبراس 

بسخاء رخيصة  احلياة  نذروا 

القعساِء العزة  موت  نعم  يا 

أدواِء من  األنسام  يعتري  ما 

البنّاِء  الغارس  بفضل  عظمى 

اجلوزاِء قمة  تطاول  ومضت 

ألواِء ومن  صرف  من  ناب  ما 

لوائي والعلوم  تاجي  اخللق 

والكرماِء األفذاذ  بتحّية 

القرناِء أقرب  منه  وألنَت 

الفصحاِء وحيرة  املبني  عّي 

ببناِء  ساهمت  أياد  من  لك 

عناِء طويل  أو  جهد  يثنيك 

والشهداِء كاألبرار  خّلدت 

واإلطراِء املدح  أهل  وألنَت 

لألبناِء اآلباء  بها  يوصي 

كلَّها البسيطة  عّم  كوكًبا  يا 

أنواركم الضحى  شمس  أبصرت  لو 

وأنتم النهار  في  تشرق  فالشمس 

مثلما زهًوا  األمجاد  بك  غنّت 

أمانة األنام  أكباد  أفالذ 

وعزمية بأمانة  فحملتها 

ولم الدنيا  لنوائب  تبتئس  لم 

فترعرعت ورعيتها  فغرستها 

وأثمرت النماء  بعد  أزهرت  قد 

تخرّجوا ثم  بالعلم  زوّدتهم 

طالب من  كم  اهلل  بشرع  منهم 

الشرى كآساد  أوطان  وسياج 

فكلهم الدفاع  داعي  يَدُْعهم  إن 

ذمارهم وصون  عرضهُم  حلفاظ 

الدنا: سمع  في  للدهر  فنشيدهم 

طّبه في  شفى  نطاسيٍّ  من  كم 

حضارة تُشاد  ميدان  كل  في 

كّلها البسيطَة  معارفنا  شملت 

ريحها وأذهب  أُمتنا  ضام  ما 

وشعارها: املدى  رائدها  دام  ما 

العال حّياك  األجيال  صانع  يا 

رغيبٌة األنام  لدى  الكماَل  إن 

وبالغتي فصاحتي  فيك  حار  قد 

ما بعض  أفيكم  ال  أن  عذرة  هي 

يكن فلم  النيرات  العلوم  صرح 

الورى كل  في  اآلمال  موئل  يا 

بيننا واملبّجل  املكرّم  دمت 

قدسية محبة  القلوب  في  لَك 
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  الله العبدة جائزة الملكة رانيا جمعي

 
 للت

 
 ز مي

 
ربوي

 
 الت

 ال
 
 0202عام لن الفائزون زومتمي

(أ) الفئة األولى - المتميّز للمعلّملعبدالله اون الحاصلون على جائزة الملكة رانيا المتميّز         

الجليل حمد عبدأالله  ابتسام عبد  
     :وي  انالقصييييييث   ال    المدرسةةةةتيالزتيعنهي  

 .ام   ل بناتالش  
 قصب  إربد  المديرّيت. 
  أ( األولى الفئت(. 
 ص  .تربي  طفل  الّزخصُّ
 ةالهي  .كالوريوسب  العلمّيتالمؤهِّّ
 اعام   41  الّزدريس:دديس واهيالخبرةيعتي. 
  حص   52 :ددينص بيالحصص.  
    المتمث ز ل مع  م العبدال هجائزة الم ك  رانيا  الج ئنةيالح صلي:لي. 
 يدةز هو نقط  بداي  لمسييثرة عمل جدمث  حصييولع ع ى لقا الت    الّزميُّن:لىيلقبييتبعديحصةةوليترسةة لز، 

 .الت ربوي  ز فع المثدان مث  أسعى بها لنشر ثقاف  الت  
 مت ع ى أن أنضييييم  لذلك صييييم   ؛من يحصييييل ع ثها لكل  ألن الجائزة وسيييياف  يييير   للج ئنة؟يتقّدمتيالم ذ 

 ين.المتمث ز لكوكب  
 ق ما تريدحق   ت   ،والعمل الجاد   ،واإلرادة ،بالعزف للج ئنة؟يالّزقّدمم يالخبرةيالزتياكزسبز  يمني. 
 ي نج حتقّصتي

 ."رياض األطفال أثناء جائح  كورونا لصف   ،  عن بعدفي  تفعثل األركان الص  "  اسميالمب درة
   األركان فع تع يم أطفال هذه المرح  .نظر ا ألهمي   ؛تفعثل العديد من األركان عن بعد  ال دفيمنيالمب درة

 .رياض األطفال  الفئتيالمسز دعت
ت من نفاعل المبا ييييييييير مو األطفال واألهل. تمك  واصيييييييييل والت  الت    :لي  يالّزغّلبويي،الزتيواج ز تيالّزحّدي ه

س وات"عن طريق مجموعيات  ،واصييييييييييييييل مو األهيلالت  بيحيدي من اللل تفعثيل المبيادرة الت  هيذا ع ى  الت غ ي ا
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واألهل  ،فاعل المبا يييير مو األطفالباإلضيييياف  إلى الت   "،يوتثوب"، وقناتع ع ى االفتراضييييع   ف  الصيييي  و ، "آب
 ."وفالز  "عبر تطبثق 

هات ت األم  ع  ن  حثث ص   ،من اللل مكتبتع من بثتع ،فع  ت ركن القراءة والقصص  إجراءاهيت فيذيالمب درة
كذلك ركن و  ،  الفيارة الع يا الكرتونيي   :م يل،  يي  من الياميات البث ي  المح    ،واألطفيال ركن مكتبي  فع المنزل

ل جديدة من داال العاب  أ ،هاتأنا واألم   ،حثث اكتشيييييييييفنا "،ألعا أنا وأمع فع المنزل"عن طريق  ،باتالمكع  
 رونا.ر عن جائح  كو من اللل مسابق  أفضل رسم  تعب   ،الفن  . فع  ت ركن "البثتزا"م ل بائو  ،المنزل

 مع   والت   واصيييلالت    المحافظ  ع ى اسيييتمراري    الّزربوّيت،يواألثريالذييأحدثزهيعتيالبيئتيحّققز  ز ئجيالزتيال ّي
أنا  ،ناحثث صيييييينع "،م المرن ع   الت  "قت أسيييييي وب طب   .وجاذب لألطفال ،سيييييي وب ممتوأب ،ع يم مو األطفالوالت  

 فل.مصادر البث   المتاح  فرص  لتع يم الط   من كل   ،واألهل
اصيييييييل و نشيييييير المبادرة ع ى وسييييييائل الت   تم    الّزربويّياإلجراءاهيالزتيقمتيب  يل قليأثريالعمليإلىيالميداني

 .الت ربوي  لنقل أثرها إلى المثدان  ؛مثلتالز  المع  مات مو  "اتس آبو "وعبر مجموعات  ،االجتماعع  

ييةريم علي عيد ارتيم
   مييياركيييا لييييذوي  المةةةدرسةةةةةةةةةةتيالزتيعنهي:  ةةة

يات  . معي  الس   الت حد 
 لواء ماركا  المديرّيت. 
  أ( األولى الفئت(. 
 ص  .م صف  مع     الّزخصُّ
 ةالهي  .كالوريوسب  العلمّيتالمؤهِّّ
 اعام   42  الّزدريس:دديس واهيالخبرةيعتي. 
  حص   41 :ددينص بيالحصص. 
 المتمث ز ل مع  م العبدال هجائزة الم ك  رانيا  :لي   الج ئنةيالح صلي. 
 أط ق عمل بحا  ا ا فع نظر نفسيييييك، آمن بقدراتك، كن متمثز    الّزميُّن:لىيلقبييتبعديحصةةةةوليترسةةةة لز ،

 ز.مث  وتسثر فع درب الت   ،نجازاتلتبدع فع تقديم أفضل اإل ؛ العنان ألفكارك اإليجابي  
 ريدة من جرب  الف نع لخوض هذه الت  تؤه    عماال  أ و  ، بداعي  إوجيدت فع داال ع طاق   للج ئنة؟يتقّدمتيالمة ذ

ياتذوي "نوعها. ورأيت أن ط بتع من  ون أن حق  هم يسييتثمومع   ، يمت كون طاقات ومواها " معي  السيي   الت حد 
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لثرى المجتمو  ؛وإبراز إمكاناتهم ،لتطوير ذاتهم اسييييعي   ،ل ما يبذلونه من جهد عظيم ؛وء ع ثهمالضيييي  ي سيييي      
 بتكار.هم قادرون ع ى اإلنجاز واإلبداع واال  أن  

 دارة الوقتإفقد اكتسيييييييبت مهارات فع  ،من اللل تجربتع للج ئنة؟ الّزقّدمم يالخبرةيالزتياكزسةةةةةبز  يمني 
من  ،ي ما يمكن أن يفثد وي ر  لى االهتماف بكل  إضييييياف  باإل ،بشيييييكل مسيييييتمر   نجازاتوتوثثق اإل وتنظيمه،

 البرات ط بتع وزملئع.
  نج حتقّصت  

 ".مأيادينا تتك    فريق"  المب درةاسمي
 "؛الروبوت"وتدريبهم ع ى برمج  وتركثا ، ”Steam“ فع عالم م  دمج ط ب  الصيييييييييييييي    ال دفيمنيالمب درة

امعثن  ب  مو الط   م   ب  الصييييييي  ضييييييياف  إلى تطبثق فكرة دمج الط  لتكوين البرات جديدة، باإل  ،فريق واحدبالسييييييي 
 ،ى المنافسيييي هم قادرون ع أن  لهم  أن ن  ب ت  و  ،بشييييكل أكبر م  ف   الصيييي  بلتعريف المجتمو  ؛والوض البطوالت
 تائج.وتحقثق أفضل الن  
 وط ب  سامعثن من المدارس المجاورة. ،(م  وط ب  المدرس  )الص   ،وض ط ب  الر    الفئتيالمسز دعت

 اي  اجهت تحد  ، و م   ب  الصييييي  مو الط   ون امع ب  السييييي  الط   ج  م  د   ماعند  :لي   الّزغّلبوي ،الزتيواج ز ت الّزحّدي ه
ة اإل يييارة لهم وبعد تقديم دور  ،م  واصيييل مو ط ب  الصييي  نوا من الت  لثتمك   ؛امعثن لغ  اإل يييارة ب  السييي  بتع يم الط  

قطاب ، ومن اللل اسيييييت"الروبوت"ات بتوفثر معد   اي  م. وواجهنا تحد  واصيييييل مو زملئهم الصييييي  نوا من الت  تمك  
 و قدر المستطاع من  ركات داعم .ط  تأمثن الق   تم   ،ع  المجتمو المح   

وقات أخصيص ت، و  ب لنقل الخبرة ل ط   "؛الروبوت"بع االلتحاق بدورات تدريا مدر    إجراءاهيت فيذيالمب درة
ماف لتمكثنهم من االنضيييييييييييييي "؛الروبوت"تيدرييا ط بي  المدارس المجاورة ع ى برمج  ، و الفراغ لتيدرييا الفريق

 .  بشكل مستمر   "الروبوت"ببطوالت  االلتحاق، و قل فري
و ب  ت    )ت  طنيي  البطوالت الو فع اال ييييييييييييييتراك   الّزربوّيت،يواألثريالةذييأحةدثزةهيعتيالبيئةتيحّققز ة زة ئجيالزتيال ّ 
والحصيييييول ع ى  "،فثرسييييت ليجو"بطول  فع اال ييييتراك ، و دول  الكويتفع   العربي  ل ل بطول  أه  والت   ،(   الخ  

"تحد ي والحصيييييييول ع ى جائزة  "،طفال ل روبوتمهرجان األفع "اال يييييييتراك و  ". عوباتي الصييييييي  تحد  "جائزة 
عوبات  ب  الط  تكريم و  .   العام  انوي  وقاعات ال    ،المدرسيي فع واسييتخدامه  ،عقيمالت   "روبوت"تصييميم و  ". الصيي 

 .جربيي ذه الت  قييت هييالتع طب   اولى عربييي  وليي  األالييد   وقييد كييان األردن   والت ع يم، ربييي برعيياييي  وزير الت   ،عن بعييد
إلى ى نجيييازات أد  تحقثق هيييذه اإلو  .م العربيييي ()روبوتع يتك    ول ع ى مسييييييييييييييتوى الوطن العربع  المركز األو 

 عم ل فريق.   سبل الد  تسهثل كاف  إلى ى ا أد  مم   ؛م   ب  الص  وء ع ى قدرات الط  تس ي  الض  
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اصييل و نجازات الفريق ع ى مواقو الت  إنشيير   الّزربويّ اإلجراءاهيالزتيقمتيب  يل قليأثريالعمليإلىيالميداني
ازاتهم أثناء نجإل حديث عن  ؛ة قنوات مو أعضيييييييياء الفريقعد  فع    فزيوني  جراء المقابلت الت  إ، و االجتماعع  

عاون مو بالت   "،روبوتيكس"تصييييييييييييييوير حصييييييييييييييص ، و عقيم(ج عن بعد، روبوت الت  خر  )الت  فترة جائح  كورونا 
 ب  ط    الوذلك لنقل الخبرة قدر المسييييييييتطاع لكاف   "؛درسييييييييك"ونشييييييييرها ع ى قناة  ، مج س األنشييييييييط  اإلثرائي  

  .ثرائي  اإلالا لألنشط  إلعداد م زم  الط   ؛عاون مو المج سالت   وتم  ". الروبوتيكس"م تع   فع اةبثن الر  
 

 
 
   امضياء سليمان محمد الغن

     :ي  انو كفر الماء ال    المدرسةةةةةتيالزتيعنهي  
 .ام   ل بناتالش  

 الكورة  المديرّيت. 
  األولى )أ( الفئت.     
 ص  . إدارة تربوي   - رياض األطفال  الّزخصُّ
  ةاله  .دب وف عال   - كالوريوسب  العلمّيتالمؤهِّّ
 اعام   41  الّزدريس:دديس واهيالخبرةيعتي. 
  حص   52 :ددينص بيالحصص. 
    المتمث ز ل مع  م العبدال هجائزة الم ك  رانيا  الج ئنةيالح صلي:لي. 
 ذ أيدي لنأال ،زمث  داال ه حقول من اإلبداع والت  فع ا من   لكل    الّزميُّن:لىيلقبي تبعديحصةةةةةةةةةول ترسةةةةةةةةة لز

هم بناة  حثث ، ب نا الط  ؤ جذورها أبنا ،قاف لنحصيييييييييد سييييييييينابل من الع م وال    ؛ونروي ت ك البذور ،بعضييييييييينا
 الوطن ونهضته.

 ب فالع الط    فرييدة ألطوأهمثتيه فع ال ق بث ي  تع يميي   ،زمث  منع بقيمي  الت   اإيمياني   للجة ئنة؟ تقةّدمةت المة ذ ، 
لهدفع أن  ايق  وتحق ،(ع  المجتمو المح    ،مشييييرفتع ،زملء العمل ،المديري  زي )ل ق  من حولع بتمث   اوتحقيق  

 ز لنفسع ولزملئع.مث  أكون سفثرة ل ت  
 أن   متوتع    ،ذاتهز بمث  فس هع الت  ق  بالن  ال    أن   ايمان  إازددت  للج ئنة؟ الّزقّدمم يالخبرةيالزتياكزسبز  يمني 

 فاتأبرز صييي واكتسيييبت أن   .م   منظ  وفق الط   ،لتحقيقه احياة المرء ال قيم  لها دون هد  يسيييعى جاهد  
فع   سييييينهو القدوة الحالمع  م  وأن   ،به ومدرسيييييته ومجتمعهلطل   امنثر   اهو من كان نبراسييييي   المتمث ز المع  م

 .حثث أطفال الثوف ع ماء الغد   ،نفوس أجياله
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 نج حت قّصت  
 ".س يم  نبنع أجياال  " المب درةاسمي

 ،اوالمحافظ  ع يه صييييحي   ،اجسييييدي  ه قادر ع ى حماي  نفسيييي ،عداد جثل مسييييؤول وواع  إ   ال دفيمنيالمب درة
ع ى احتراف  وتهث ته ،فلوتشييييمل تدريا الط   ، حيح  واإليجابي    الصيييي   وكي  العادات السيييي   باع أهم  من اللل ات  

ق حماي  وطر  ،  ع ى أطفالهمواالعتداءات الجسدي   ،شحر  توعي  األسر نحو مفهوف الت  . و   جسمهالصوصي  
وضييييييرورة  ،  ل خضييييييار والفواكه  القيم  الغذائي  تعريف األطفال واألسييييييرة بأهمي  و  .اهرةهذه الظ  أطفالهم من 

  .ظاف  العام  تناولها وفق قواعد الن  
  .ع  والمجتمو المح    ،وأسرهم ،طفالرياض األ  الفئتيالمسز دعت

بوي ،الزتيواج ز ت الّزحةةّديةة ه ش ر  حمفهوف الت   الجييل األسييييييييييييييرة واألطفييال من الحييديييث حول  :لي ةة  الّزغلةةّ
علج ذلييك بعقيييد لقيياءات مو أولييياء األمور حول الطورة هيييذا  وتم   .واالعتييداء ع ى األطفييال ،الجنسييييييييييييييع  
رائس والع ،مىباسيييييييتخداف مسييييييير  الد   ،حول الموضيييييييوع لألطفالبالت هث   قمت ه، ف  طرحوأهمي   ،الموضيييييييوع

ح ؛ م عن بعيد فع لل الجائع   االنتقيال ل ت  ي مواجهي  تحيد   تم  وقيد  لكسيييييييييييييير حياجز الخو  ليديهم. ؛ فيازيي  الق  
ة الممنوع الخطر  طفال عن المواد  هات واأللألم   ، ر ادي  إفثديوهات  صيم متالمبادرة،  هدا وع يه، لتحقثق أ 

طعم  األ وعن أهم   ،كاكثنكالسييييييييي   ةدوات الحاد  واأل ، المبثدات الحشيييييييييري   :م ل ،العبث بها من قبل األطفال
تنفثذ إلى  إضييييياف  .وطرق الوقاي  منها، 41 فثروس كوفثد التع تسييييياعد ع ى تقوي  المناع  لألطفال ضيييييد  

طفال وعلج األ ،وطرق مكافحته ،شحر  عن بعد حول الت   الت ربوي  عاون مو المر يييييييدة   بالت  ر يييييييادي  إور ييييييي  
 ته.الذين يقعون ضحث  

ولقاءات  ،وعقد الور يييييات ، عريفي  وتوزيو المنشييييورات الت   ،اإلعلن عن المبادرة تم    إجراءاهيت فيذيالمب درة
ل بفترات طفاوتوزيعها ع ى األ ،وتنظيفها ،وجمو الفواكه والخضييييييييار ،ع  والمجتمو المح    ،ولياء األمورمو أ

طبيقهم ما لت اتعزيز   ؛وتوزيو الجوائز ع ى األطفال ،وتنفثذ مهرجان "سيييييييييييييوق الخضيييييييييييييار والفواكه" ،متفاوت 
 موه من المبادرة.تع   

عن  أصييييييييييييييبث االطفال أك ر ثق  ل حديث  الّزربوّيت،يواألثريالةذييأحةدثزةهيعتيالبيئتيحّققز ة ال زة ئجيالزتي
 ،مفثدةلتناول األطعم  ال    ومحب   ل  ك ر تقب  أأصييييييييبث األطفال ، االمواضيييييييييو التع تخيفهم من حولهم. أيضيييييييي  

ول لاهرة ح سيييييييرة المعرفع   . ازداد مخزون األيجابي    واإلي  ح    الصييييييي   وكي  بتطبثق العادات السييييييي   اك ر التزام  أو 
 قات وازدادت ح .اهرةوطرق وقيايي  أطفيالهم من أن يكونوا ضييييييييييييييحياييا هيذه الظي   ،لبع  ر الط  نم  والت   ،شحر  الت  
 .ع  بثن المدرس  والمجتمو المح    واصل االجتماعع  الت  
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 "يوتثوبيييييييييييييييي "نشيير الفثديوهات ع ى قناة ال  الّزربويّ اإلجراءاهيالزتيقمتيب  يل قليأثريالعمليإلىيالميداني
 عقد محاضييييراتو للسييييتفادة من المبادرة، واسييييتقبالهم؛ دعوة الروضييييات المجاورة و المدرسيييي ، فع   الخاصيييي  
 .يتافومراكز األ ، ات الخثري    حول المبادرة فع الجمعي  توعوي  

 
ولىي)ب(الفئتياألي - المزمّين للمعّلم العبداللهون الح صلون :لى ج ئنة الملكت راني  المزمّين   

  

 
 
       ةرعغادة محمد خلف الش

     :األسيييياسييييي  أف بطم   المدرسةةةتيالزتيعنهي 
 .المخت ط 

 الموقر  المديرّيت. 
  ولى )ب(األ الفئت. 
 ص مناهج وأسييييييييالثا  - مع م صييييييييف    الّزخصةةةةةُّ

 .تدريس
  ةاله   .ماجستثر - كالوريوسب  العلمّيتالمؤهِّّ
 أعواف 6  الّزدريس:دديس واهيالخبرةيعتي. 
  حص   54 :ددينص بيالحصص. 
    المتمث ز ل مع  م العبدال هجائزة الم ك  رانيا  الج ئنةيالح صلي:لي. 
 م، وتشيييجيو ع   الت  من اللل تفعثل مجتمعات ، زمث  نشيير ثقاف  الت    الّزميُّن:لىيلقبي تبعديحصةةول ترسةة لز

 صيييييييييث لهم،والن   ،وتقديم المسييييييييياعدة "،الت ربوي  ز مث  ل ت   العبدال هجائزة الم ك  رانيا "ثن ل مشييييييييارك  فع المع  م
 .ع ات متنو   واستراتيجي   ،وإنتاج المعرف  من اللل المبادرات ،والمساهم  فع االرتقاء بالط ب 

 مييت للجةة ئنة؟ تقةةّدمةةت المةة ذ م ع     فع الت  ائمييلرةبتع الييد   المتمث ز ل مع  م العبييدال ييهلجييائزة الم كيي  رانيييا  تقييد 
زي ع وتمث  ابق ، وإليمانع بقدراتطوير من مهاراتع، وذلك بإضفاء البرة ومعرف  جديدة ع ى البراتع الس  والت  

  .الت ربوي  ويأتع ذلك بنقل البراتع ل مثدان  ،بداععإو 
 دت لدي  ، وتول   مي  العز بمعايثرها مث  ثقاف  الت   حت لدي  توض   للج ئنة؟ الّزقّدمم يالخبرةيالزتياكزسةبز  يمني 

خطي    الت  همييي  دراك أ إين، و المتمث ز تبييادل الخبرات بثن  .وثيقييهتتنظيم العمييل و و  ،نييافسوالت   ،عيياون رو  الت  
 وتطبيقها. ، طويري    الت  الخط    مجاالت دراك أهمي  إ، و الت ربوي  عمال فع المثدان أ قثيم لما نقوف به من والت  
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  نج حتقّصت  
 ."مبادرة زارعع البسم "  اسميالمب درة

فراد أو  ، مثنومع   ،مورأولياء أو  ،ط ب : لرسيييييييييم الفر  واالبتسيييييييييام  فع ق وب الجميو  ال دفيمنيالمب درة
 . روري  وتأمثن احتياجاتهم الض   ،وذلك بتقديم المساعدات لهم ؛ع  المجتمو المح   

 .األولى  لثفو  ال   ب الص  ل  ط  المسز دعتالفئتي
 ،ها المبادرةنات التع تتضييييييم  الن شيييييياطفر الوقت لبعض اعدف تو   :لي   الّزغّلبوي ،الزتيواج ز ت الّزحّدي ه

ياف أع وف ، سيييييييمي  واف الر  نع سيييييييعثت جاهدة لتنفثذها بعد سييييييياعات الد  ن  أ ال  إ ،سيييييييمع  واف الر  وقات الد  أاللل 
ن من اسييييييتلف المسييييييت زمات التع يرةا مك  ل ت   ؛سييييييمع  واف الر  وقات الد  ألى العمل بعد إضيييييياف  باإل ،العطل

 ع بها.بر  الت  فع هالع األ
 اوالتوالط   ،بتوفثر المقاعد ؛جمث      نموذجي  نشيييياء ةرف  صييييفي  إع ى  العمل تم    إجراءاهيت فيذيالمب درة

تحوي القصييييييييييص والوسييييييييييائل  "،بورد الجبس"والزان  حائ  من . لتسييييييييييهثل العمل فع مجموعات ؛ن الم و  
ل لوحات م   ت "،زيبرا"وسييييييييييييييتيائر  .المع  مياتفيأصييييييييييييييبحيت بمتنياول الثيد لع ولط بتع ولزمثلتع  ؛الت ع يميي  

 . مات  حائ  الكز اسيييييتراتيجي   ، ورسيييييومات هادف  ع ى جدرانها، وم صيييييقات لك مات وصيييييور تعز  تع يمي  
جيو وتحفثز وتشييييييييي م المدمج،ع   من اللل الت   ،ك ر تفاعل  أ ب  صيييييييييبث الط  أبحثث  ؛فاع ع  وتوفثر ال و  الت  

ذه من اللل ه تم  و  .حثث كانت المدرسييييييي  تفتقر لذلك ، اللل الحصيييييييص الثومي   ،زمثلتع السيييييييتخدامه
لب ط  وال ،هالعةثرها من األو  ، القرطاسيييييييييييي  و  ، بي    الط  روري  ا توفثر المسيييييييييييت زمات الضييييييييييي  يضييييييييييي  أالمبادرة 

 عثن.المتبر  
ت،يواألثريالةةذييأحةدثزةهيعتيالبيئةةتيحّققز ة زة ئجيالزتيال ّ   ،الت ربوييي  بث ي  ا كبثر ا ع ى الأحيدثيت أثر    الّزربويةّ

 ،بو لإلبداعاصبحت المدرس  المكان الن  أو  ،مورولياء األأو  ،المع  ماتو  ، ب ع لدى الط  طو  بتأصيثل ثقاف  الت  
 ،عمثنا ر عن نجييياحهيييا بتكريم اليييد  ن نعب  أ ال  إفميييا كيييان ع ثنيييا  ؛واإلرادة ع بنكهييي  الحيييا  طو  والت   ،واالبتكيييار

 احاتنا.هاي  بل هع البداي  لنجولن تكون هنا الن   "،أيادي الخثر"ب وح   ،دافر أو  ،ساتوالمتعاونثن من مؤس  
قاف  ةرس ث من اللل هيذه المبيادرة تم    الّزربويّ اإلجراءاهيالزتيقمةتيب ة يل قةليأثريالعمةليإلىيالميةداني

صبث أحثث  ،اض  يأهالع  ب  واألع ى مستوى الط   ،  لمن يحتاجهاروري  بالمست زمات الض   ،طوعالت  و  ،عبر  الت  
 .المعنوي  و  ينع  من الجانا الد   ،الارجهاداالل المدرس  و  ،ع فرص  للرتقاء بالمجتموطو  الت  
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  بوأعمر حسن  ةراوي
 
   ادحم

     :مدرس  ع مان بن  المدرستيالزتيعنهي
 .ل بنثن األساسي  عفان 

 الزرقاء األولى  المديرّيت. 
  ب( األولى الفئت(. 
 ص  .سالت دري، المناهج و مع م صف    الّزخصُّ
  ةاله  .ثرماجست - كالوريوسب  العلمّيتالمؤهِّّ
 اعام   46  الّزدريس:دديس واهيالخبرةيعتي. 
 حص   54:ددينص بيالحصص ي. 
    المتمث ز ل مع  م العبدال هجائزة الم ك  رانيا  الج ئنةيالح صلي:لي. 
 عء فع سييييماء جم  التع تضييييفأنتم الن   ،وبقدراتكم ،ثقوا بأنفسييييكم  الّزميُّن:لىيلقبي تبعديحصةةةول ترسةةة لز

 ق الهد  المنشود.ة اإلرادة يتحق  وبقو   ،هاياتة البدايات تكون روع  الن  ه بقو  واع موا أن   .اإلبداع
 هذه الجائزة.، وأن أكون الثر سفثرة لالت ربوي  ز فع المثدان مث  منع فع نشر ثقاف  الت   رغب    للج ئنة؟ تقّدمت الم ذ 
 فع ذلك  تندة  مسيي ،سيياعدتنع الجائزة فع تنظيم أعمالع أك ر للج ئنة؟ الّزقّدمم يالخبرةيالزتياكزسةةبز  يمني

 ، بداعي  إا ع ى البحث عن أفكار زتنع الجائزة أيضييييييييي  وحف   ،سيييييييييع  التع تقوف ع ثها الجائزةإلى المعايثر الت  
 غار.فها مو ع مائع الص  أول  

 نج حت قّصت  
 ".قارئ الثوف قائد الغد  "  اسميالمب درة

 .القراءة ل جميو ورفو  عار ،وأولياء األمور ،بل  لدى الط     القراءةتعزيز أهمي    ال دفيمنيالمب درة
ولياء أو ، الث األسييييياسيييييع  ال    ف  الصييييي   حت ىل و األو   ف  ب المدرسييييي  من الصييييي  جميو طل    الفئتيالمسةةةز دعت

 .ع  والمجتمو المح    ،األمور
يات  :لي   الّزغّلبوي ،الزتيواج ز ت الّزحّدي ه  ب  بشكل و الط  واصيل م  الت  التع واجهتنع هع عم ي   الت حد 
واصييييييل مو عا الت  الصيييييي  اللل جائح  كورونا، حثث كان من  لتشييييييجيعهم ع ى قراءة القصييييييص ؛مبا يييييير

عدادها إ  تم     المبادرة التعلذلك قمت بتعديل الط   ؛تهاءوتشجيعهم ع ى قرا ،وتزويدهم بالقصص ،بل  الط  
  منصيييي  " وذلك من اللل ،تها جائح  كوروناث  حد  أ  رو  التع بحثث تتناسييييا مو الظ   ؛ع يم الوجاهع  فع الت  

وكانت  .منها المسييييييتفادةروس قراءته من اللل توضيييييييث الد   الا بت خيص ما تم  حثث يقوف الط   "،درسييييييك
 استقبال القصص عبرها.رسال و إ حثث يتم   ، ب واصل مو الط  طريق  الت   هع "  درسكمنص  "
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 الا، ويقوف الط  "  درسييكمنصيي  "من اللل  ب بشييكل أسييبوعع  ل  ل ط  قصيي   رسييال إ  إجراءاهيت فيذيالمب درة
 مو إضاف  العبرة المستفادة منها. ، ل مع  م" قص   ت قراءة الإرسال عبارة "تم  و ، قص  بقراءة ال

ب ل  و الط  أسيييهمت هذه المبادرة فع تشيييجي  الّزربوّيت،يواألثريالذييأحدثزهيعتيالبيئتيحّققز  ال ز ئجيالزتي
  .كسابهم منظوم  متكام   من القيم األاللقي  إو  ،واإلقبال ع ثها بشغف ،ع ى القراءة

 "د الغد  قارئ الثوف قائ"لمبادرة هع مبادرة ا  الّزربويّياإلجراءاهيالزتيقمتيب  يل قليأثريالعمليإلىيالميداني
 ،ة كسييييييييابهم الجرأ إو  ،بل    الط  حثث كان الهد  من المبادرة هو صييييييييقل  ييييييييخصييييييييي   ،ع يم الوجاهع  فع الت  

اللق، حثث كانت األالقيم و ب منظومي  متكام   من ل  وإكسيييييييييييييياب الط   ،ب ع ى القراءةل  تشييييييييييييييجيو الط  و 
هذه المبادرة  ثرأ. ولنقل ساسع  الث األلى ال   إ ساسع  ل األو  األ ف  ب من الص  ل  تستهد  المبادرة جميو الط  

ضيياف  سيي ، باإلل مدر  لكترونع  عن طريق الموقو اإل ،عريف بهاالت  و  ،نشيير المبادرة تم   ،الت ربوي  لى المثدان إ
نحو مشييييارك  "ى تحت مسييييم  ، ع يم ع ى مسييييتوى المم ك الت  ربي  و وزارة الت   نظ متها لى المشييييارك  بمسييييابق   إ

 ،مجاالت رئيس   ربعأ  بحثث كانت المسابق  معني  "، 5254جائح  كورونا لعاف    فاع   فع لل  مجتمعي  
 ولياءأمجالس ، و ع    ع ى مسييييييييييتوى المدرسيييييييييي  والمجتمو المح   طويري    الت  الخط  ، و هلمشييييييييييارك  األ :وهع

 ،ةمن اللل عرض المبادر  ،الت ربوي  لى المثدان إثر العمل أنقل  وتم    .ةبرنامج تشييييييييييييجيو القراء، و موراأل
 الا. ى الط  ع يجابع  ثرها اإلأو  ،الت ع يمي  و  الت ع  مي   العم ي  ذوي العلق  بع ى  ،ونتائجها ،هدافهاأ و 

ييرهام عارف عبد الله أبو عروق
   رقع  نييافو الشيييييييييييييي   المةدرسةةةةةةةةةتيالزتيعنهي:  ةة 

 .  المخت ط انوي  ال   
 القويسم   المديرّيت. 
  ب( األولى الفئت(. 
 ص  .مع م صف    الّزخصُّ
 ةالهي  .كالوريوسب  العلمّيتالمؤهِّّ
 أعواف 1  الّزدريس:دديس واهيالخبرةيعتي. 
  حص   54 :ددينص بيالحصص. 
    المتمث ز ل مع  م العبدال هجائزة الم ك  رانيا  الج ئنةيالح صلي:لي. 
 ثقته بنفسه أوال  و  ،فع عم ه ينبو من إيمانه بذاته ز اإلنسانتمث    الّزميُّن:لىيلقبييتبعديحصوليترسة لز، 

 ومشارك  البراته مو اآلالرين. ،ثم تطوير ذاته باستمرار
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 لها فع  ونا ييييييرة   ،زمث  ل ت   ورةبتع فع أن أكون سييييييفثرة   ،ابقثنين السيييييي  المتمث ز اقتداء  ب للج ئنة؟ تقّدمت الم ذ
 .الت ربوي  المثدان 

 فمتنع تجرب  ع    للج ئنة؟ الّزقّدمم يالخبرةيالزتياكزسةةةبز  يمني المسييييتمر  اتع  يم الذ  قو ل جائزة مهارة الت   الت قد 
فها وأول   ،دي  ة لر الجوانيا التع تحتياج إلى تطوير، وأثري نقاا القو  فيأطو  ؛ ومهياراتع ،والبراتع ،لمعيارفع

 فع عم ع.
  نج حتقّصت  

 ".زصنو طالا متمث  "  الّ ش طاسمي
سيييتوى ورفو موالارجها،  داالل المدرسييي  ، ، وداعم تفاع ي  و  ، م إيجابي  ال ق بث   تع     الّ شةةة ط ال دفيمن

 زين.وصنو ط ب  متمث   ،اتياضي  والر   ، فع ال غ  العربي      الاص   ،ط بتع
 األولى.  لثفو  ال   وط ب  الص   ،ل األساسع  األو   ف  ط بتع ط ب  الص    الفئتيالمسز دعت

بوي ،الزتيواج ز ت الّزحةّدية ه اإلمكانات   وق    ، في  ب فع الغرف  الصيييييييييييييي  ل  عدد الط   اكتظاظ  :لي ة  الّزغلةّ
   ممنهج  ع ى عدة مراحل.من اللل الط   ،الن شااتنفثذ  تم   .يحد  فرة لمواجه  الت  االمتو 

التع اسيييييييييييت مرنا من الللها موارد البث    "،دويرإعادة الت  "تع بمبادرة بدأت الط    الّ شةةةةةةة طإجراءاهيت فيذي
سيييييواء فع  ،ب  يسيييييتخدمها الط    و ط بتع ع ى القراءة، وألوا  تع يمي  تشيييييج    ي  حولنا، كصييييينو مكتب  صيييييف  

ءة والكتاب  مهم فع القرا  تدعم تع     المخت ف  أو ل تدريا فع البثت، ووسيييييييائل صيييييييفي  في  الحصيييييييص الصييييييي  
ا ط بتع تضمن استمرار تدري ،فع مبادرات وتفعثل أدوارهن   ،هات ط بتعإ يراك أم  . وقمت باتياضيي  والر  

، اب  ب  ح  وم  م ث ز ا م  صندوق قراءة  ،بمشارك  طف ها ،التع تصنو فثها األف   "،قرأا" ، كمبادرة ي  ف  الارج الغرف  الص  
 ، مو ي  راسييييييتسييييييثر جنب ا إلى جنا مو الططع الد   ،   إثرائي  عه ع ى القراءة فع البثت، ضييييييمن الط  يشييييييج  

وصناديق  ،وأمهاتهم ، ب  المتابعثنل ط   م عن بعد، وبتعزيز مستمر  ع   فع فترات الت   حت ى واصل المستمر  الت  
ا بالقراءة األجمل و أثناء أ م الوجاهع  ع   سييييواء فع فترة الت   ،ة مسييييابقات فع القراءةإطلق عد  ، وقمت أيضيييي 

حثث  بثنهم،   التع تراعع مسيييييتويات ط بتع، والفروق الفردي   "،القراءة بطلق "م عن بعد، كمسيييييابق  ع   الت  
االسييتمرار   ىع لتشييجيعهم  ؛ ب  بحسيا قدراتهم وإنجازهمز الط  وتعز   عوب ، من السييهول  إلى الصي   ج تتدر  

 ع ثها. دريا المستمر  والت   ،فع المشارك  فع المسابقات
اءة والكتاب  رفو مسيييييييييييييتوى ط بتع فع القر   الّزربوّيت،يواألثريالذييأحدثزهيعتيالبيئتيحّققز  ز ئجيالزتيال ّ 
 . واءع ى مستوى المدرس  وال ،اتياضي  والر   ،والقراءة ،ات، وفوز ط بتع فع مسابقات الخ   ياضي  والر  
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نشيييييييير المبادرات والمسييييييييابقات وأنشييييييييط    الّزربويّ اإلجراءاهيالزتيقمتيب  يل قليأثريالعمليإلىيالميداني
فو  ات الص  مع العديد من مع    . تبن  م المهني  ع   وفع مجتمعات الت   ، سمي  المدرسي  الر  ط بتع ع ى صيفح  

  .ي  فوتطبيقها فع ةرفهم الص   ،سواء داالل مدرستع أو الارجها ،والمسابقات ،األولى ل مبادرات  لثال   
 نعمة إسحق أمين ناصر

     :يماء األسييياسيييي    المدرسةةتيالزتيعنهي الشييي 
 المخت ط .

  قصب  عم ان. المديرّيت 
  األولى )ب(. الفئت 
  ص  تكنولوجيا مع ومات -مع  م صيف   الّزخصُّ

 وات صاالت.
  ةاله العلمّيت . -بكالوريوس  المؤهِّّ  دب وف عال 
  ا. 54 :دد س واه الخبرة عت الّزدريس  عام 
  حص  . 54 :ددينص بيالحصص 
    ل مع  م المتمث ز. العبدال هجائزة الم ك  رانيا  الج ئنةيالح صلي:لي 
 الموالب  ع ى توليف استراتيجي ات متنو ع ، وأسالثا جديدة؛  :لى لقب الّزمةةةةيُّةةةةن  تبعديحصول ترس لز

 لنشر ثقاف  الت مث ز بثن زملئع، وزملئع المع  مثن والمع  مات، فع المثدان.
 تقد مت ألحقق ذاتع، وطموحع؛ بأن أكون ضييييييييمن كوكب  المتمث زين الذين يعم ون  لم ذا تقّدمت للج ئنة؟

ز، ل مع  م المتمث ز"، ورسييييييييييييييالتهيا بنشيييييييييييييير ثقياف  الت مث   العبيدال يهجياهيدين؛ لتحقثق رؤيي  "جيائزة الم كي  رانييا 
رة.  والمساهم  فع بناء جثل المستقبل، وتمكثنه بأسالثا حدي   ومتطو 

 ق ، واإلتقان، والت كامل، عند   ة  من الّزقةّدم للجة ئنة؟مة يالخبرةيالزتياكزسةةةةةةةةةبز أهميي   الت وثثق، وتحر ي الد 
 إنجاز أي  عمل.

  قصتينج حت 
 (، كمكتب  تع يمي   رقمي   ع ى الفيس بوك". Neameh Ishaqموقو الويا الت ع يمع  )"  اسميالمشروع

ا من العمل فع   ال دفيمنيالمشةةةةةةةروع المثدان إلى منصييييييييييي   تع  م وتع يم تحويل "زبدة" العشيييييييييييرين عام 
 إلكتروني   ل جميو، بدون تمثثز.
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ب )  الفئتيالمسةةةةز دعت ب 1-4الط ل  ، واألهالع، والمع  مون، والمشييييييرفون الت ربوي ون، وطل  ( األسيييييياسييييييع 
 الع وف الت ربوي   فع الك  ي ات والجامعات. 
مي  ، األقوى هو توفثر أر يييييف من الدروس الت ع يكان الت حد ي   الّزحّدي هيالزتيواج ز ت،يوالّزغّلبي:لي  

المبني   ع ى أسيييس تع يمي   حدي  ، كمراعاة الت كامل بثن المواد الد راسيييي  ، وتوليف األسيييالثا الحدي   فع 
دة. تم ت، أيضيييييييييييييي   ، والر حلت المعرايي  ، والذ كاءات المتعد  ت  حد ي ، مواجه  تاالتي دريس، كيالقب عيات السيييييييييييييي 

دة، باإلضييياف  اسيييتخداف أدوات  تكنولوجي   متنو ع ، كالكتا الن اطق ، والد روس المصيييغ رة، والوسيييائ  المتعد 
يات،  إلى جميو الت فاصييييييييثل المتع  ق  بالخط ، وأدوات الت قويم، وأوراق العمل، واألنشييييييييط . ولتجاوز الت حد 

؛ إلنجاز الدر  ب أكبر لى استقطاإضياف  وس بمواصيفات معياري  ، باإلكان ال بد  من الم ابرة، والعمل بجد 
 عدد من المتابعثن؛ لتعم  الفائدة.

بعيد إعيداد مجموعي  من الدروس الت ع يمي  ، بدأت بتصييييييييييييييميم موقو الويا،   المشةةةةةةةةةروعإجراءاهيت فيةذي
صييثن فع ) (. وقمت برب  الموقو بقناتع الت ع يمي   ع ى ITبالت عاون مو أفراد من المجتمو المح  ع  متخصيي 

ا، 4262وصيل عدد متابعثها إلى "الثوتثوب" التع  ف  ال  الث تتضيم ن  روحاتع حثث متابع   لدروس الص 
الت ربوي  . ول محافظ  ع ى  لى مجموع  من األنشيييييط ، والمبادراتإباإلضييييياف   أدر سيييييه، األسييييياسيييييع  الذي

ا م ع ى االسيييتمراري   فع إنتاج مواد  تع يمي   محوسيييب ، واالط لع ع ى كل   حرصيييت اسيييتمراري   المشيييروع،
 هو جديد فع مجال تكنولوجيا المع ومات.

ت ييي   متيياحيي  ال ق مكتبيي  تع يمييي   إلكترون  الّ زةة ئجيالزتيحّققز ةة ،يواألثريالةةذييأحةةدثزةةهيعتيالبيئةةتيالّزربويةةّ
ل جميو، وتحقثق ةايتع بنشييييييير الع م، والمعرف  الت ع يمي   المنصيييييييهرة فع قوالا من الت وليف الت كنولوجع  

ف من دروس تع يمي   ع ى المواقو األالرى، فع سيييييييائر البث ات  الت ربوي  ؛ لتشيييييييك ل علم  فارق  بثن ما ي ق د 
يييه من أدوار مخت فيي  فثهييا؛  دروس تتمث ز بييأنهييا تجعييل الطييالييا محور ا ل عم ييي   الت ع يمييي   الت ع  مييي  ، بمييا يؤد 

 فهو الباحث، والمصم م، والمبدع.
لنقل أثر العمل إلى المثدان، حرصت   إلىيالميدانيالّزربويّيياإلجراءاهيالزتيقمتيب  يل قليأثريالعمل

، والمواقو المخت ف ، إلى أكبر عدد من الف ات  ع ى إرسال راب  الموقو عبر وسائل الت واصل االجتماعع 
المستهدف ، وتشجيعهم ع ى االنضماف الى الموقو؛ للط لع، واالستفادة، وتقديم الت غذي  الر اجع ، عن 

 ين الملحظات، أو مراس تع بشكل مبا ر لغايات الت طوير. طريق تدو 
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ا هبة
 
 محمد يوسف مهن

   حع  المطيييييار  المةةةدرسةةةةةةةةةةةتيالزتيعنهي:  ةةة
 األساسي   المخت ط .

  لواء ماركا. المديرّيت 
  األولى )ب(.    الفئت 
  ص  مع  م تربي . الّزخصُّ
  ةاله العلمّيت  بكالوريوس.  المؤهِّّ
 أعواف. 42 الّزدريس :دديس واهيالخبرةيعتي 
  حص  . 55 :ددينص بيالحصص 
    ل مع  م المتمث ز. العبدال هجائزة الم ك  رانيا  الج ئنةيالح صلي:لي 
 فع  :لى لقب الّزمةيُّةن  تبعديحصول ترس لز ، الت شارك مو األهل، والمجتمو، فع تنمي  وإيجاد جثل سوي 

ق، مبدع، قادر ع ى تحد ي  ، وأحترف كاف   الجوانا، الل  العقبات التع تواجهه. وكمع م ، أعمل بحا 
االتل  ط بتع، وتفر دهم، وأراعع قدراتهم. وأصبحت متمث زة أحمل ع ى عاتقع نشر ثقاف  الت مث ز، والم ابرة، 

  والت صميم؛ لتحد ي المعيقات، والن جا ، ومساعدة كل  راةا.
 ب  تع والبراتع، وتطويرها بتفاع ع، وتواص ع مو كوكتقد مت ل جائزة لتنمي  مهارا لم ذا تقّدمت للج ئنة؟

 من المتمث زين، وتعزيز ذاتع  بالفوز، بتحد ي الجائزة.
 اتهم، البرات المتمث زين، وقصص نجاح اكتسبت العديد من م  الخبرة الزت اكزسبز   من الّزقّدم للج ئنة؟

عف.و  فع الت غ  ا ع ى المعيقات،  معالج  نقاا الض 
  قصتينج حت 

 "صف ع األجمل".   المب درةاسمي
 مسيييييييييييتأجر ذو مبنى  انط قت مبادرتع عند انتقالع إلى مدرسيييييييييييتع الجديدة؛ فهع   ال دفيمنيالمب درة

الالي  من عوامل الجذب، والت حفثز. فأالذت هذه المشييييييييييييك   تؤر قنع، فأط قت العنان  محدودة،  إمكانات
بث   الصيييييييييييييب ، آمن ، محف زة؛ لتط ق الخيال، لمخث  تع فع كيفي   تحويل هذه المسييييييييييييياح  الصيييييييييييييغثرة إلى 

غثرة.  واإلبداع، فع عقول براعمع الص 
ب المرح   األساسي   بشكل عاف.  الفئتيالمسز دعت ، وطل  غار بشكل الاص   ط بتع الص 
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ف  صييييغثرة؛ مما   الّزحدي ه الزت واج ز ت، والّزغّلب :لي   أن مبنى المدرسيييي  مسييييتأجر، ومسيييياح  الصيييي 
. تم تجاوز الت حدي من اللل اسييييييييتبدال ال و  الت فاع  ع بشييييييييا يييييييي ، بالت عاون مو يعثق تركثا لو   تفاع ع 
. ا  المجتمو المح  ع  صيييعوب  توفثر الكراسيييع، والط اوالت، السيييتبدال األدراج. تم  تجاوز الت حد ي من وأيضييي 

فو  األالرى، اللل مسيييياعدة زمثلتع، بالطاوالت، لسييييهول  اسييييتبدال األدراج و  بجمو الط اوالت من الصيييي 
.  تفاعل الط  ب  فع الت ع  م الت عاونع 

بداي  ، وضيييييييعت الط    مكتوب  ؛ لتحديد اإلجراءات اللزم ، وحصيييييييرت األدوات،   إجراءاهيت فيذيالمب درة
 ، والمواد  اللزم ، مراعي  الخصيييييائص الن مائي   ل ط  ب ، فع مراح هم األولى التع تسيييييتهدفهم بشيييييكل الاص 

الد هان األالضر لرفو الط اق  اإليجابي   واإلبداعي   عند أطفالع، وتزيثنه بالورود، والفرا ات،  كاالتيار لون 
والن حلت التع ترمز ل عمل الد ؤوب والن شيياا، وحد دت الوسييائل المناسييب ، ك وح  الت عزيز، ولوح  القوانثن 

في  ، واأليدي المسييييياعدة. ان، والت عاون مو عامل الد هان قمت بمبادرة  يييييخصيييييي   بشيييييراء أدوات الد ه الصيييي 
. باإلضاف  إلى ذلك قاف أولياء األمور بالمشارك ، رةم إمكاناتهم البسيط ، والمحدودة، دهن الصفالذي 

ادة. لقد نو عت فع األوعي  المعراي   ، وسيج  ف  تائر، والزان  ل صي   باع إل  فع مبادراتهم الر ائع ، كتوفثر السي 
؛ لتفعثل  بشييييا يييي  ت فاز، وحاسييييوب محمول، ،لت ع  م الر قمع  باط بتع  ييييغف  بالت عاون مو المجتمو المح  ع 

راءة بستان القراءة؛ لتشجيو ط بتع ع ى الق واستحدثت الحصيص المحوسيب ، لمواكب  عصير المع وماتي  .
ار بتأمثن الر فو  الخشييييييبي  ، وتبر ع ط ب  المدر    سيييييييمن اللل المبادرات الر ائع  ألولياء األمور؛ فقاف الن ج 

 بالقصص المناسب .
ت وتنمي  الذوق  ،ال ق بث   جاذب  ومحفزة  الّ زة ئج الزت حّققز ة ، واألثر الةذي أحةدثزةه عت البيئةت الّزربويةّ

 تشييييييييييجيو الط ب  ع ى القراءة من، و السييييييييييلم  واألمان فع بث   الطالا تحقثق معايثر، و الجمالع ل ط ب 
جيا اسيييتراتيجيات متنوع  والتع م النشييي  واسيييتخداف التكنولو تطبثق ، و اللل بسيييتان القراءة الذي اسيييتحدثته

 .الجمود والم ل وكسر
بييياإلعلن عنهيييا فع "الفيس بوك"،   اإلجراءاه الزت قمةةت ب ةة  ل قةةل أثر العمةةل إلى الميةةدان الّزربويّ 

 ومشييييارك  تجربتع مو زمثلتع فع "مجتمعات تع  م". وأالثر ا، كن كقطرات الغثث، تنشيييير الخثر، والعطاء
 أينما ح  ت، "وقل ا عم وا فسثرى ال ه عم كم".
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الكريم  الرحمن عبد ماجدة عبد
نيبات

 
  الذ

     :المنشيييي   األسييياسيييي    المدرسةةتيالزتيعنهي
 المخت ط .

  الكرك. المديرّيت 
  األولى )ب(. الفئت 
  يإدارة تربوي  .  -مع  م صف   الّزخّصص 
  ةالهيالعلمّيت  ماجستثر. –كالوريوس ب المؤهِّّ
  اعام   44 :دديس واهيالخبرةيعتيالّزدريس. 
  حصص. 54 :ددينص بيالحصص 
    ل مع  م المتمث ز. العبدال هجائزة الم ك  رانيا  الج ئنةيالح صلي:لي 
 وتحفثز المع  مثن،  :لىيلقبيالّزميُّن يتبعديحصوليترس لز ، نشر ثقاف  الت مث ز فع المثدان الت ربوي 

 الجائزة؛ ل وصول إلى منص   الت تويج.جميو مراحل  ودعمهم فع
 تقيد مت ل جائزة إليمانع وثقتع بتمث زي؛ إنجازاتع ك ثرة، متنو ع ، إبداعي  ، والجائزة  لمة ذايتقةّدمتيللج ئنة؟

وء ع ى المتمث زين، بنشر قصص نجاحهم، ونقل األثر لآلالرين.  تس    الض 
 وتوثثق تطويري لذاتعخطي ، وترتثا األولوي ات، و الت   مة يالخبرةيالزتياكزسةةةةةةةةةبز ة يمنيالّزقّدميللج ئنة؟ ،

، وأولياء األمور، لدعم تع  م الط  ب .إنجازاتع،   واست مار طاقات المجتمو المح  ع 
  قّصتينج حت 

 "أنام ع ت بد ع".  اسميالمشروع
 الن هوض بالعم ي   الت ع يمي  ، لمستوى االبتكار، واإلبداع، والت مث ز.   ال دفيمنيالمشروع

فو  ال  لث  األولى.  الفئتيالمسز دعت  ط ب  الص 
األدوات اللزم   توافر ، وعدف الت فاع ي   مكان ل غرف  دف توافرع  الّزحّدي هيالزتيواج ز ت،يوالّزغّلبي:لي  

يات من اللل اسييييييت مار ممر ات المدرسيييييي ، كغرف  تفاع ي  ، وتفعثل  لتنفثذ المشييييييروع. وتم ت مواجه  الت حد 
، وأولياء األمور؛ لتزويد األدوات دور  الط  بي  بيالمشييييييييييييييروع، وتحقثق  ييييييييييييييراكي  فاع   مو المجتمو المح  ع 

  اللزم ، وإنجا  المشروع.
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تشييييييكثل فريق العمل، وإعداد الط   المشييييييروع؛ لتنفثذه ع ى أرض الواقو، وتوزيو   إجراءاهيت فيذيالمشةةةةروع
ت اإلبداعي  ؛ تم   ت بتحويل إحدى زوايا ممر ات المدرس  المهاف ، حثث انب ق من المشروع العديد من المبادرا

؛ لتنمي  المواها، وإلعداد طالا ممث ز، مؤث ر فع مجتمعه.   لغرف  تفاع ي  ، بوضو قاطو الشبع 
تحوي الغرف  الت فاع ي   أركان عديدة تفاع ي   )ركن القراءة، الحكواتع الصغثر، المسر ، ا لع ا وتع  م، األلغاز، 
مى؛ لعرض  صييييييوتي ات، البزل، الرسييييييم(، مو الت طوير المسييييييتمر  لها، وال ق أفكار إبداعي  . تفعثل مسيييييير  الد 
مواقف، ومسييييرحي ات ت قيفي  ، تهد  لغرس القيم، بالت عاون مو المر ييييدة الت ربوي  ، ورسييييم جداري ات فع الممر  

، إلتفاع ي  ، تضييييييف قيم  لتع  م الط  ب ، وتفعثل األرضيييييي  ؛ لتع  م  خ. وإعداد نشييييياا ال   األعداد، العد  القفزي 
ارع بطريق  آمن ، ووضيييييو م صيييييقات، وعبارات D1زاوي  المرور بالر سيييييم " "، وتدريا الط  ب  ع ى عبور الشييييي 

ائم، وزاوي  موارد الت ع  م التع تخدف أنشيييييييط  مبادرة  تحفثزي   ع ى درج المدرسييييييي ، وإقام  معرض الوسيييييييائل الد 
 .وإنشاء المكتب  اإللكتروني   ع ى "الت غراف"؛ لتحفثز الط  ب  ع ى القراءة المستمر ةالقراءة، والحساب، 

ت ألمور، الت عيياون بثن الط  بيي ، وأولييياء ا  الّ زةة ئجيالزتيحّققز ةة ،يواألثريالةةذييأحةةدثزةةهيعتيالبيئةةتيالّزربويةةّ
حياة، وزيادة لط  ب ، وربطها بالوالمدرسيي ، وتفعثل الت ع  م الن شيي  الهاد ؛ لتوصييثل المع وم ، وترسيييخها عند ا

افعي   عند الط  ب . است مار الامات البث  ، وزوايا المدرس . تنمي  رو  الت عاون، والعمل برو  الفريق.  الد 
المع  مات فع وضييييو الط   العمل،  إ يييراك ياإلجراءاهيالزتيقمتيب  يل قليأثريالعمليإلىيالميدانيالّزربويّي

عقد لقاءات عديدة؛ لمتابع  سيييثر الخط  ، وإضييياف  أفكار إبداعي   و تنفثذ المشيييروع، واالسيييتفادة من الخبرات. و 
 نشر اإلنجازات ع ى صفح  المدرس  اإللكتروني  ، ومشاركتها مو المدارس المجاورة.و مبتكرة باستمرار. 

 ميساء محمد فالح الهويمل
     :ون  الجنوبي    المدرسةةةةةةةةتيالزتيعنهي الشيييييييييييي 

 األساسي   المخت ط .
  ون  الجنوبي  . المديرّيت  الش 
  األولى )ب(. الفئت 
  ص تكنولوجيا مع ومات  -مع  م صييييف   الّزخصةةةّ

 المناهج وطرق الت دريس.  -وات صاالت 
  ةالهيالعلمّيت  ماجستثر. –دب وف عال   -بكالوريوس  المؤهِّّ
  اعام   41 :دديس واهيالخبرةيعتيالّزدريس. 
  حص  .  54 :ددينص بيالحصص 
    ل مع  م المتمث ز. العبدال هجائزة الم ك  رانيا  الج ئنةيالح صلي:لي 
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  ا، وال تيأس، كن  :لى لقب الّزميُّن تبعديحصول تلزرس  واجمو أعمالك؛ لتصنو أثر ا من إنجازك، طموح 
ياتك، وقم بتحد ي كل  إمكانيبقى وال ي محى. واكتا ع ى صيييييييخرة المسيييييييتحثل أن ك تسيييييييتطيو، ولن تعجز، 

يات. واصنو لنفسك طريق ا  وباستطاعتك الن جا  والوصول، ما دمت عابر ا لطرقات األمل، عبر كل  الت حد 
 مضث  ، يت خذها الجميو منارة لهم عبر تمث زك.

 عع الد ؤوب، ولكع أسييييعى لتط لم ذا تقّدمت للج ئنة؟ ير ذاتع و تقد مت ل جائزة ألن ع رأيت فثها تحفثز ا ل سيييي 
وء ع ى إنجازاتع، واكتشيييا  المتمث زين من المثدان  ة، وألن الجائزة أسيييهمت فع إلقاء الضييي  من جوانا عد 

.  وقد أيقظت مواطن اإلبداع فع أنفسنا؛ لنزرع الت مث ز، ونحصد الفوز والوصول.  الت ربوي 
 عع  م  الخبرة الزت اكزسبز   من الّزقّدم للج ئنة؟  راءييييييييييييييييييييإثومهني ا، و  ذاتي ا رييييييييييييييييييييت طويال وييييييييييالم مر نح الس 

ا نحو نقل  ا،ييييييييييييييييييالبراتن ، والمضع  قدم  ا وعمل  بأبرز المعايثر المهم   التع ينبغع ل مع  م أن يحي  بها ع م 
  عاع الت مث ز وثقافته ل جميو؛ ليضعء كلٌّ من ا بإنجازاته.

  قّصت نج حت 
 "ب  بل القراءة".   اسميالمب درة
د.   المب درةال دفيمني  القراءة بطلق ، وبسرع  مناسب ، اللل وقت محد 

 ط ب  الصفو  ال  لث  األولى.  الفئتيالمسز دعت
. وتغ  بت   الّزحّدي ه الزت واج ز ت، والّزغّلب :لي   ضيييييييييييييعف قراءة بعض الط  ب  اللل الت ع يم الوجاهع 

شط ، واسيتخداف استراتيجي ات تدريس متنو ع ، وأنع ثها بتحديد الط   ل ط  ب ، حسيا مهاراتهم فع القراءة، 
  باإلضيياف  إلى ذلك، تم ت مواجه  تحد ي ق    إقبال الط  ب. ووسيائل، بمراعاة الفروقات الفردي  بثن الط ب 

ع ى المشيييييييييييييييياركييي  اللل الت ع  م عن بعيييد، ومن اللل الت حفثز ل ط  بييي : كمبيييادرة "نجم الت ع  م عن بعيييد"، 
وتحديد الن صييوص المشييج ع . وبالت واصييل مو األهل، تم ت متابع  الط  ب ، وتشييجيعهم و ييهادات الت قدير، 

 ع ى القراءة الس  يم .
عف،   إجراءاهيت فيذيالمب درة المتابع  المسيييييييييييييتمر ة ل ط  ب ، ومراجع  الط   المبادرة، وتحديد نقاا الضييييييييييييي 

 فرص تقوي  الط  ب ، والت واصل المستمر  مو الط ب ، وأولياء األمور.  وتقويتها، واست مار
بسييييييييييييييرع  قراءة بعض الط  ب  بطلق ، و   الّ زة ئج الزت حّققز ة ، واألثر الةذي أحةدثزه عت البيئت الّزربوّيت

ن بعض الط  ب  فع القراءة، وتنمي  حا  المطالع ، لدى الط  ب  ل ن صيييوص د، وتحسييي   مناسيييب  ل وقت المحد 
ف رائو فثها، وتقوي   ييييخصييييي    داالل المنهاج والارجه، والمشييييارك  فع مبادرة "القراءة العربي  "، وإحراز تقد 

 الط الا، وثقته بنفسه.
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نشيييييير المبادرة عن طريق صييييييور وفثديو   اإلجراءاه الزت قمت ب   ل قل أثر العمل إلى الميدان الّزربويّ 
، و  نشييييير ثقاف  حا  القراءة، واالسيييييتمرار فثها؛ لزيادة الموسيييييوع  ل ط  ب ، عبر مواقو الت واصيييييل االجتماعع 

 المعراي   ل ط الا، والست مارها فع حياته.
 

  نيتالثّ الفئتي - المزمّين للمعّلم العبداللهون الح صلون :لى ج ئنة الملكت راني  المزمّين 
       

 رشيداتإحمد أالله  فاطمة عبد
     :األسييياسيييي  عيم  الن   المدرسةةتيالزتيعنهي 

 .المخت ط 
 بنع عبثد  المديرّيت. 
  اني ال    الفئت. 
 ص أسالثا مناهج و  –  لغ  عربي    الّزخصُّ

  .تدريس
  ةاله  .ماجستثر –كالوريوس ب  العلمّيتالمؤهِّّ
 اعام   41  الّزدريس:دديس واهيالخبرةيعتي. 
  حصص 6 :ددينص بيالحصص. 
    المتمث ز ل مع  م العبدال هجائزة الم ك  رانيا  الج ئنةيالح صلي:لي. 
 وتحقثق لن فساعبثر عن ، ومساح   اسع  ل ت  ثريٌّ الجائزة حافز   الّزميُّن:لىيلقبي تبعديحصول ترس لز ،

 . الت ربوي  مث ز فع المثدان من أجل نشر ثقاف  الت   ات، والفوز بها دافو مستمر  الذ  
 ع رب من  ف نحوي، وتقتالجائزة هع التع تتقد   ل جائزة بعد أن  ييييييييييييييعرت بأن   تقد مت للج ئنة؟ تقّدمت المة ذ

ما وإن   ،لنافذةها لم تكن ت ك انع كنت دائم  البحث عن نافذة مشييرق  لإلبداع، ولكن  ما وأن  السييي   ؛اا فشييث    ييث   
 .اتكانت األفق المستحثل الذي وص ت إليه فع تحقثق الذ  

 ا اتع. اوتنظيم م ف   ،عمل أقوف به توثثق كل   للج ئنة؟ الّزقّدممة يالخبرةيالزتياكزسةةةةةةةةةبز  يمني لعمل دائم 
 فس.وضرورة تطوير الن   ،ق  فع اإلنجازتائج، الد  دة األهدا  والن    محد  ضمن الط  

  نج حتقّصت  
 ".أردن ا جن  "  اسميالمب درة
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ا البث   البات إلى قضيييييييييييييياي  مرافقها، لفت انتباه الط  بكاف   ، تجمثل البث   المدرسييييييييييييييي    ال دفيمنيالمب درة
ف  إلى ةرس ، باإلضيياع  بمشييارك  المجتمو المح    ،ا وإبداعي ادوير صييناعي    إعادة الت  ي  المخت ف ، وتأكثد أهم  

 البات. فع نفوس الط   راث األردنع  ات الت  وجمالي   ، القيم الجمالي  
 . انوي  الانع وال    ، انوي  الل و  األ ف  طالبات الص    الفئتيالمسز دعت

بويي،الزتيواج ز تيالّزحةةّديةة ه عوبييات مييا من عمييل دؤوب طمو  يخ و من مواجهيي  الصيييييييييييييي    :لي ةة يالّزغلةةّ
يييياتو  عيييات من أوليييياء األمور، بر  ، فقميييت بجمو الت  عم الميييادي  فيييإنجييياز مبيييادرتع يحتييياج إلى اليييد   ؛الت حيييد 

ت   األييدي العيام ي  فتم   . أميا ق ي  وبعض الجهيات الخياصيييييييييييييي   ،واسييييييييييييييتقطبيت تبرعيات من بعض الميدارس
وأولياء األمور، ومسييييييياندة مجموع  من  ،  بثن المدرسييييييي راك  المجتمعي  سيييييييت مار برنامج الشييييييي  بامواجهتها 

 لتفعثل جاهزي   المدرس  ع ى أكمل وجه. ؛م عن بعدع   ، واست مار فترة الت  المع  ماتاألقارب لبعض 
يإجراءاهيت فيةذيالمبة درة مت   بدي  ، ثم قمتكام  ، والط      إجرائيي  نفثيذ بوضييييييييييييييو الطي  بيدأت  إجراءات الت   

البات ط  ع ى ال بتقسيييم المهاف   ؛البات المشيياركاتباإلعلن عن المبادرة، وكنت ع ى تواصييل دائم مو الط  
 ، وكان تقثيمع لمراحل اإلنجاز الطوة  بخطوة.ت متابعتع لهن  والمقدرة، واستمر   ،والرغب  ،حسا الموهب 

تدثزةهيعتيالبيئةتي،يواألثريالةذييأحةحّققز ة زة ئجيالزتيال ّي أْن  " ا جن  ردني  أ"وكيان من نتيائج مبيادرة   الّزربويةّ
مل فوس قيم  العوتنظيمها، فاسييييييتشييييييعرت الن   ،ورسييييييومها ،بجدارياتها ،ةدت مدرسييييييتنا أجمل من ذي قبل

ا حثن  ييياه  الذي يعود بالن   طوعع  الت   المجتمو  د  و ييياه   ،الباتت الط  د  فو ع ى الجميو، وهذا ما تج  ى أيضييي 
رض فع المع راث األردنع  ، وبعد مشيييييييييييييياهدة زاوي  الت  "دويرإعادة الت  "البات فع معرض أعمال الط   ع  المح   

 .بضرورة العمل الجماعع   تهن  اوقناع ،البات لمدرستهن  ه بزيادة انتماء الط  ل هذا ك   نفسه، فتك   
 .كان ل مبادرة أثر لاهر، وأثر وجدانع    الّزربويّياإلجراءاهيالزتيقمةتيب ة يل قةليأثريالعمليإلىيالميداني

 ،المديري   نسييييييثق لها ع ى مسييييييتوى البث  ، والت     تخص  فعالي   ى فع المشييييييارك  بكل  اهر فتج   ا األثر الظ  أم  
سييييييييييييم ع ى جدران بعض المدارس األالرى، وإقام  ا الر  أيضييييييييييي   وتم   ".بث تع األجمل"ع يم ربي  والت  ووزارة الت  

ا أم   .اداالل المدرسيييييي  والارجها، وقد  يييييياركت مدارس أالرى بإقام  معارض أيضيييييي   ،   وتراثي  معارض فني  
 ،يحد  والت   ، افعي  بث   مدرسي   آمن  وجاذب ، وبالد  فع  " ا جن  أردن  "الذي أحدثته المبادرة فيييييييي  األثر الوجدانع  

 .تحق ق ذلك  راك  المجتمعي  والش  
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  مها سليمان حمود عيال سلمان
 أف سيييراب األسييياسيييي    :     المدرسةةتيالزتيعنه

 المخت ط .
  لواء بصثرا. المديرّيت 
  ال  اني . الفئت 
  ال غ  اإلنج ثزي   وآدابها. الّزخّصص 
  ةاله العلمّيت  بكالوريوس. المؤهِّّ
  أعواف. 1 :دد س واه الخبرة عت الّزدريس 
  حص  .  54 :ددينص بيالحصص 
    ل مع  م المتمث ز.  ال هالعبدجائزة الم ك  رانيا  الج ئنةيالح صلي:لي 
 تمث زي وحصيييييييولع ع ى لقا "المع  م المتمث ز" انطلق  جديدة  :لى لقب الّزميُّن  تبعديحصةةةةةول ترسةةةةة لز

ا بثيد مو زملئع؛ لنشيييييييييييييير ثقاف  الت مث ز، وتفجثر الط اقات اإلبداعي  ،  دة ل ت مث ز  قبناء آفاللوقوفع ييد  متجد 
؛   لتمكثن جثل المستقبل. الت ربوي 

 تقد مت ل جائزة بسييييييييييييييبا إيمانع العمثق بأهمث تها، فع ترسيييييييييييييييخ دور الت ربوي ثن فع  لم ذا تقّدمت للج ئنة؟
 مخت ف مواقعهم، فع تنش   جثل مفك ر، ومبدع، وقيادة المجتمو نحو الت مث ز.

 للج ئنة؟خبرة الزت اكزسةةةبز   من الّزقّدم م يال  ،  قدلأسيييهمت مشيييياركتع فع تنمي  مسييييتواي األكاديمع  والمهنع 
، وبذل كاف  جهودي من أجل أن أصبث سفثرة ل ت مث ز فع مدرستع، ومديري تع،  ثتسع ا لتقديم أفضل ما لدي  دائم 

 ومجتمعع. وأصبحت لدي  قناع  قوي   أن  الن جا  يبدأ بخطوة، وأن  تحقثق الهد  يحتاج إلى عمل.
  نج حت قّصت 

 "مبادرة هي ا ن عا، ونتع  م"، من اللل عمل الوخ الت ع  م لمادة ال غ  اإلنج ثزي  .   اسميالمب درة
تحقثق نتاجاتع الخاص  ، من اللل استخداف مصادر تع  م، وأوعي  معراي   متنو ع ،   ال دفيمنيالمب درة

أنماا الت ع  م  اأيضييي   األسييياسيييي  ، وتراععواسيييتراتيجي ات تدريس حدي  ، تراعع الخصيييائص الن مائي   ل مرح   
 لدى ط بتع؛ لتسهثل اكتساب ال غ  اإلنج ثزي  ، وممارستها فع الحياة الثومي  .

ف  الخامس.  الفئتيالمسز دعت ل إلى الص  ف  األو   المرح   األساسي   من الص 
إعدادها؛ التفاع ي   التع قمت بعدف توافر مكان الاص  ل وسييييييائل   الّزحّدي ه الزت واج ز ت، والّزغّلب :لي  

اح  الخارجي  ، وتجهثزه بكاف    وذلك بسيييييبا عدف توافر ةرف  فع المدرسييييي ، مم ا جع نع أقوف بعمل كوخ بالسييييي 
 الوسائل، ومصادر الت ع  م المخت ف  التع قمت بإعدادها؛ بحثث تتيث ل ط الا فرص  الت ع  م بال عا.
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 عدف الت وق ف عند محط   واحدة، بل االسييتمرار فع العطاء،  م  الخبرة الزت اكزسةةبز   من الّزقّدم للج ئنة؟
 ث األثر اإليجابع  ع ى المدرس  بكاف   جوانبها.تنمي  نفسع؛ إلحداو واإلبداع، والت مث ز. 

  قّصت نج حت 
 "حديقتع الجمث  ".   اسميالمب درة

تحوييل األرض القياح   إلى حديق  جمث  ، تزهو باألزهار، واأل ييييييييييييييجار، والن باتات   ال ةدفيمنيالمبة درة
 الط بي ، وأن تصبث بقع  جمث   فع المدرس . 

.الط البات،   الفئتيالمسز دعت ، فع المدرس ، والمجتمو المح  ع  ، واإلداري   والكادر الت ع يمع 
، وكان العمل   الّزحّدي ه الزت واج ز ت، والّزغّلب :لي   ائد فع المنطق ، فإن  الجو  حار  نظر ا ل مناخ السييييي 

األرض قاح  ، وتربتها م ث   بالحجارة، ف فع الحديق  صيييييييييييييعب ا؛ لعدف توافر أ ييييييييييييييجار، نسييييييييييييييتظل بظ  ها.
ارة.وبا ، واألدوات اللزم ، و  عدف توافر مصيييييييادر ل مياه، لري  الحديق .و  ألعشييييييياب الضييييييي  عدف توافر المواد 

قد تمك نت ل عدف توافر نباتات الزين ، والن باتات الط بي  ، واأل يييييييييييجار الم مرة، لزراعتها.و  ألعمال الحديق .
، كفريق واحد م يات من اللل العمل الجماعع  و طالباتع، وبعض المشيييييييييرفثن من من مواجه  ت ك الت حد 

؛ فقد تم  الت بر ع بكل  ما ي زف المبادرة،  ، والمجتمو المح  ع  ، والت ع يمع  مديري تع، وزمثلتع فع الكادر اإلداري 
، وأدوات، ونباتات، وتراب، وسيييييماد، والز انات ل مياه، وأصيييييص زراعي  ، وتشيييييكثل ممر ات داال ي    من مواد 

دة؛ لتزيثن جدران الحديق  بالرسومات.فع الحديق ، ودهانات، بأ  لوان متعد 
: تجمثل الحديق ،   إجراءاهيت فيذيالمب درة أعددت الط   لتنفثذ المبادرة، تشييييييتمل ع ى الهد  األسيييييياسييييييع 

توزيو األعمال، وتقسييييييييييمها ع ى فترات معث ن ، وذلك بإ يييييييييراك جميو الط البات، بالقياف بأعمال الحديق  و 
، واألدوات، وكيفي   االت فاق معها. وقمت بإعداد نشيييياطات المدرسييييي  ، وتم  تحديد  الجهات المتبر ع  بالمواد 

 متنو ع ، تضمن استمراري   العمل فع الحديق .
، زاهي  تجمثيل المدرسيييييييييييييي  بحديق  جمث    الّ زة ئج الزت حّققز ة ، واألثر الذي أحدثزه عت البيئت الّزربوّيت

البييات، وذكرييي ت تنمييي  األلوان، فثهييا إبييداع الطيي  اتهم الجمث يي ، تحييت لييل  األ ييييييييييييييجييار، وبثن األزهييار. وتميي 
راعيي  ، وفع حميياييي   ، فع األعميال الز  البييات، والمع  مييات، وبعض أعضيييييييييييييياء المجتمو المح  ع  مهيارات الطي 

 البث  ، والمحافظ  ع ثها.
 يمي   ص تعقمت بإعداد، وتنفثذ حصييييييييييييي  اإلجراءاه الزت قمت ب   ل قل أثر العمل إلى الميدان الّزربويّ 

البيات إلى حيدائقهن  المنزليي  ، وقميت، كيذلك، بإعداد  البيات فع الحيديقي ، ونق يت ميا تع  متيه الطي  عم يي   ل طي 
راعي  ، وبإعداد مسييييييييييييييابقات  ، فع األعمال الز  ور ييييييييييييييات تدريبي   ل مع  مات، وبعض أفراد المجتمو المح  ع 
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تتع  ق بمهارات ال غ  اإلنج ثزي   المخت ف ، م ل  مبادرات أسييييييييييييبوعي  قمت بعمل  إجراءاهيت فيذيالمب درة
و ر ل ك ماThe words of competition) مبادرة ت بال غ  ( التع فع  تها من اللل عمل قاموس م صيييييي 

د  و  اح  المدرسيييي   بجوار كوخ اإلنج ثزي  ، م ز  ا بعمل رسيييومات فع السييي  بقرص ناطق ل ك مات، وقمت أيضييي 
الت ع  م، وهع عبارة عن ألعاب مخت ف  متع  ق  باألحر ، واألرقاف، والر ياض ، وحال  الط قس، والت عبثر عن 

 المشاعر بال غ  اإلنج ثزي  . 
أحا   أصييييييييييييييبحت مادة ال غ  اإلنج ثزي   من  لّزربوّيتالّ زة ئجيالزتيحّققز ة ،يواألثريالذييأحدثزهيعتيالبيئتيا

 المواد  لدى ط بتع، حثث أصبث الت ع  م مصحوب ا بنوع من المتع ، وأصبحت البث   الت ربوي   بث   جمالي   تع يمي  .
ا ع ى نشر كل  ما هو   اإلجراءاهيالزتيقمتيب  يل قليأثريالعمليإلىيالميدانيالّزربويّي كنت أحرص دائم 

ومفثد، ويتع  ق بالوسييييييييييييييائل الت فاع ي   المخت ف ، وكيفي   تطبيقها، عن طريق قناتع الخاصيييييييييييييي   ع ى  جيديد
ا بالمشارك  فع "معرض ال غ  اإلنج ثزي   ل وسائل التفاع ي  " الذي أقامته مديري تع،  "الثوتثوب". وقمت أيض 

 (.English is funبعنوان )
 

ديفات
 
 مي ماجد حسين الش

 انويييي    عنهي:  ةة  المةةدرسةةةةةةةةةةتيالزتي دوقرة ال ييي 
 ل بنات.

  رقاء ال  اني . المديرّيت  الز 
  ال  اني . الفئت 
  الت ربي  المهني  . الّزخّصص 
  ةالهيالعلمّيت  بكالوريوس. المؤهِّّ
  أعواف. 1 :دديس واهيالخبرةيعتيالّزدريس 
  حص  .  52 :ددينص بيالحصص 
    ل مع  م المتمث ز. العبدال هجائزة الم ك  رانيا  الج ئنةيالح صلي:لي 
 به،  :لىيلقةبيالّزميُّن يتبعةديحصةةةةةةةةةوليترسةةةةةةةةة لز الت مث ز موجود فع كيل مع  م؛ فهو متمث ز بذاته، وبطل 

أط ق العنان لنفسييييييييك أي ها المع  م، وانشيييييييير زهورك فع كل   وبمدرسييييييييته، وبزملئه اإلداري ثن، وبالمع  مثن.
 ل جميو، وتنشر السعادة.مكان، ودع رائحتها العطرة تفو ، وتظهر 

 تقد مت ل جائزة ألننع أستحق  الفوز، وأريد أن أنشر رسالتع، ورؤيتع ل جميو. لم ذايتقّدمتيللج ئنة؟ 
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ز ، و األنشييييط  اللمنهجي   ؛ مم ا يعز  تنمي  مهارة "إعادة الت دوير"، لدى مجتمو المدرسيييي ، والمجتمو المح  ع 
  رو  الت طو ع، والعطيياء، وتحسييييييييييييييثن العلقيي  بثن الجهييات المخت فيي ، من تنمييي، و رو  االبتكييار، واإلبييداع

 المجتمو المح  ع  والمدرس .
.  الفئتيالمسز دعت  يمجتمو مدرس  فاطم  الز هراء، وأولياء األمور، والمجتمو المح  ع 

مو جهات  التواصيييييييلاإلمكانات المادي  . ولتجاوز الت حد ي، تم    هيالزتيواج ز ت،يوالّزغّلبي:لي  الّزحّدي 
ا  مخت فيي  لييدعم المبييادرة. الت حييد ي، تم  العمييل ع ى هييذا جييائحيي  كورونييا. ولتجيياوز ومن التحييديييات أيضيييييييييييييي 

ع   ح   .الت وعي ، وات خاذ اإلجراءات الوقائي   اللزم ، ضمن "البروتوكول" الص 
تحييديييد المهيياف  و ، تحييديييد فريق العمييلو  ،واجتميياع كييادر المييدرسيييييييييييييي  الت خطي ،  إجراءاهيت فيةةذيالمبةة درة

، والمسييييييت زمات المط وب . ، و الط   إجرائي   إعدادو  ،المط وب  فراد الت نسييييييثق، والت واصييييييل مو أو توفثر المواد 
 ؛ توليف وسائل الت واصل االجتماعي   المخت ف، و تحديد الوقت اللزف لإلنجاز، و المجتمو المح  ع  المعنع  

إلكتروني   تقثيمي ه؛ لقياس مدى رضييييييا  إعداد اسييييييتبان ، و هاوإطلق لنشييييير المبادرات، والمشيييييياريو المخت ف ،
 المجتمو المح  ع  عن إنجازات المدرس ، ومبادراتها.

يالّ زة ئجيالزتيحّققز ة ،يواألثريالةذييأحةدثزهيعتيالبيئتيالّزربوّيت زيادة المسيييييييييييييياحات الخضييييييييييييييراء، داالل  
العم ي   الت ع يمي  ، م ل: الجداري ات زيادة عدد الوسييييييييييييييائل المدرسييييييييييييييي   التع تخدف و  والارجها. المدرسيييييييييييييي 
نمو  رو  و  دمج ذوي اإلعاق  فع الن شيييييييييييييياطات المدرسييييييييييييييي   المخت ف ، وتوفثر بث   آمن  لهم.و  الت ع يمي  .

. ، لييدى مجتمو المييدرسيييييييييييييي ، والمجتمو المح  ع  ، واإلبييداعع  زيييادة قييدرة مجتمو و  الت طو ع، والعمييل الجميياعع 
ن مسيييتوى الط  ب  فو   ى اسيييتغلل الموارد المتاح ، وإعادة تدويرها.المدرسييي ، والمجتمو المح  ع  ع ع تحسييي 

، حول الت ربيييو  المواد  المخت فيي . ، وتوعييي  مجتمو المييدرسييييييييييييييي ، والمجتمو المح  ع    رفو المخزون المعرفع 
 نترنت.إلالر قمي  ، واالستخداف اآلمن ل

يالّزربويّياإلجراءاهيالزتيقمةتيب  يل قليأثريالعمليإلىيالميداني  ودروع ل مسيييييييييييييياهمثن إعيداد  ييييييييييييييهادات 
ا  ، ونشير مسياهماتهم ع ى موقو المدرسي . ونشر المبادرة  عمثن من المجتمو المح  ع  والد  والكادر المدرسيع 

ة، من هيذه المبيادر  المسييييييييييييييتفثيدينع ى مواقو الت واصييييييييييييييل االجتمياعيي   المخت في ، وأاليذ عث نيات من الط  بي  
 ع مدرستع.وتكريمهم. عقد ورش تدريبي   ف
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دة، و  دة، تشيييييييمل العمل فع الحديق ، فع مجاالت متعد  راع ، والر سيييييييم، وإعادة الت دوير، ومن متعد  منها: الز 
 هذه المسابقات: مزرعتع الصغثرة، وأجمل حديق ، وأجمل جداري  .

 

غاميم 
 
ة الز

 
 نور أحمد عطي

   فيياطميي  الز هراء  المةةدرسةةةةةةةةةةتيالزتيعنهي:  ةة
 األساسي   ل بنات.

  لواء بصثرا. المديرّيت 
  ال  اني . الفئت 
  ص  ال غ  اإلنج ثزي   وآدابها. الّزخصُّ
  ةالهيالعلمّيت  بكالوريوس.  المؤهِّّ
  أعواف. 6 :دديس واهيالخبرةيعتيالّزدريس 
  حص  . 52 :ددينص بيالحصص 
    ل مع  م المتمث ز. العبدال هجائزة الم ك  رانيا  الج ئنةيالح صلي:لي 
 عع نحو العمل بإتقان، نشيير رو  الت مث ز،  :لىيلقبيالّزمةةةةةةةةةةيُّةةةةةةةةةةن يتبعديحصةةوليترسةة لز واإلبداع، والسيي 

عع ، للرتقاء بب دي، ولتطوير ذاتع، والسيي  وبشييغف، وترك أثر إيجابع  فع المجتمو؛ ألكون عضييو ا فاعل  
ا نحو األفضل  .قدم 

 ا، وهو الت مث ز، الت مث ز فع كل   ييييييعء؛  لم ذايتقّدمتيللج ئنة؟ منذ تعثثنع، وضييييييعت أماف عثنع  هدف ا واحد 
ل نحو  افو األو  ا نحو تحقثق أهدافع، وطموحاتع، فكان الطالا هو الد  فعاهدت نفسيييييييييع أن أمضيييييييييع قدم 

، فتقيد ميت ل جيائز  ؛ لقناعتع ةالت مث ز، ومن ثم  آثرت أن أ ييييييييييييييارك إنجيازاتع مو زملئع فع المثيدان الت ربوي 
المهني   والذ اتي   بأن  الجائزة هع المصييييييييبا  المنثر الذي يضييييييييعء لنا مداالل الن جا ، والت مث ز الكامن فع 

 نفوسنا، فأيقنت أن  فع داالل كل   من ا عملق ا، تمث ز بإمكاني   أن يصل لما يريد، بالعزف واإلصرار.
 خطي  المسيييييييبق لكل   يييييييعء، وتوثثق العمل، وتنظيمه، الت   م يالخبرةيالزتياكزسةةةةةبز  يمنيالّزقّدميللج ئنة؟

 واإلصرار ع ى الوصول إلى الهد ، بكل  طاق  إيجابي  ، وبكل  عزف، وأن  اإلرادة القوي   تصنو المعجزات.
  يقصتينج حت

 هذا مكانع". "  اسميالمب درة
  العنصيييير الجمالع  ع ى البث إضييييفاء ، و الدم  المهارات العم ي  ، ل مناهج الد راسييييي  ي ال دفيمنيالمب درة

، والط  ب ، فع، و االسيييييتدام ، واالسيييييتمراري  ، ل مشييييياريو المدرسيييييي  ، المدرسيييييي    تفعثل دور المجتمو المح  ع 
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 سرين إبراهيم حسن أبو يحيىن
     :الجويدة األساسي    المدرستيالزتيعنهي

 المخت ط .
 لواء القويسم .  المديرّيت 
  ال  اني . الفئت 
  ال غ  اإلنج ثزي   وآدابها. الّزخّصص 
  ةالهيالعلمّيت  بكالوريوس.  المؤهِّّ
  اعام   41 :دديس واهيالخبرةيعتيالّزدريس. 
 حص  .  54 الحصص :ددينص بي 
    ل مع  م المتمث ز. العبدال هجائزة الم ك  رانيا  الج ئنةيالح صلي:لي 
 بالت حفثز، والمسييياندة والت   :لىيلقبيالّزميُّن يتبعديحصةةوليترسةة لز ، نقثا نشييير الت مث ز فع المثدان الت ربوي 

ات، وتطوير الذ ات. ومحف ز عن مكامن إبداع الط  ب  والز ملء؛ بتوفثر مناخ آمن  ومواكا ل مستجد 
 تر يييييث المشييييرفثن، ومديرتع، والمجتمو؛ إليمانهم بعطائع، وثقتع بالجائزة. ففوزي  لم ذايتقّدمتيللج ئنة؟

ث ق تمث زي، ويحفر اسمع مو متمث زي المم ك .  سثو 
 تقثيمع وتأم  ع، و  زادت الجيائزة من تنظيمع، وتوثيقع، مة يالخبرةيالزتياكزسةةةةةةةةةبز ة يمنيالّزقةّدميللجة ئنة؟

 المستمر ألعمالع؛ لتطويرها.
  قّصتينج حت 

 ".You Can"  اسميالمب درة
 والمجتمو، فع ال غيي  اإلنج ثزييي  ، من اللل نشيييييييييييييير الط  بيي ، االرتقيياء بمسييييييييييييييتوى   ال ةةدفيمنيالمبةة درة

 وي  .الت ربالت دريس الحدي   ل مع  مثن. والعمل ع ى دمج الت كنولوجيا بالعم ي    استراتيجي ات
.   الفئتيالمسز دعت  الط  ب ، والز ملء، والمجتمو المح  ع 

يالّزحةّدي هيالزتيواج ز ت،يوالّزغّلبي:لي    يييييييييييييبث الخو  من ال غي  اإلنج ثزي   الذي ينتقل من األهالع إلى  
، ال   المجتموانشييييييييييييياا محو األم ي   فع ال غ  اإلنج ثزي  ، باسيييييييييييييتهد نفذتالط  ب . ولمواجه  الت حدي،  مح  ع 

لتأسييييييييسيييييييهم فع ال غ  اإلنج ثزي  ؛ فنشيييييييرت طرق ا متنو ع  لتدريس أبنائهم، بمشيييييييارك  مع  مات من محافظات 
افعي   لدى الط  ب  أثناء جائح  ومن التحديات  .المم ك ، وانتشيييييييييير الن شيييييييييياا داالل المم ك  والارجها نقص الد 

رونييي  ، وأوراق العمييل الت فيياع ييي  ، والفثييديوهييات ف األلعيياب اإللكتاكورونييا. ولمواجهيي  الت حييدي، قمييت بيياسيييييييييييييتخييد
هادات، والد روع التع تحمل  مهم من اللل تصييييييييييميم الشيييييييييي  زت تقد  افعي   لدى الط  ب . وعز  المتنو ع ؛ لزيادة الد 
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لم  العام  ، و"البروتوكول"  ا لجهودهم. وزرت الط  ب  فع بثوتهم، مو مراعاة إجراءات السييييييييييي  اسيييييييييييمهم، تكريم 
؛ ل  حع   وقو  ع ى أسباب انقطاعهم عن الت واصل، وح  ها.الص 

تدريا المع  مثن من اللل حصييييص نموذجي  ، و  .إعداد الط   ل عمل، وتوزيو المهاف   يإجراءاهيت فيذيالمب درة
، ودورة تأسيس ل ط  ب   ع ى مسيتوى المديري  ، وعقد ور ات محو األم ي   فع ال غ  اإلنج ثزي   ل مجتمو المح  ع 

يفيي  فع العط ي   تث بات و  .الصييييييييييييي  إعيداد الخط  العلجيي  ، كتيأليف م زميات الت أسييييييييييييييس، حثث قمت بتأليف ك 
، وإعداد سيييثناريوهات دروس "قناة درسيييك"، بالت عاون مو  ادس ل فاقد الت ع يمع  فو : الر ابو والخامس والسييي  الصييي 

دة، كنشاا تحد ي القراءة بالو  وزارة الت ربي  والت ع يم. "بثت الحكايات"،  ا غ  اإلنج ثزي  ، ونشاتنفثذ أنشط  متعد 
والمحادث ، وكتاب   "،spelling bee" وتشييييييجيو الط  ب  ع ى المشيييييارك  فع مسيييييابقات لتصيييييميم القصيييييص،

غثر تصيييميم يوف مفتو  ل ط  ب  مو منظم  عالمي   ل ت ع  م بال عا؛ مم ا أد ى و  .القصييي  ، والمقال ، والمتمث ز الصييي 
ي.تصميم معرض ل وسائل الت ع يمي  و  .لإلبداعلزيادة دافعي   الط  ب  

انتباه  إعداد ب ح  ثن إجرائث ثن عن ضيييييييييييييعفي الّ زة ئجيالزتيحّققز ة ،يواألثريالةذييأحةدثزةهيعتيالبيئتيالّزربوّيت
ن مسييييتوى األهالع فع ال غ  اإلنج ثزي  و  .الط  ب ، وأدوار المع  م تصييييميم و  .ارتفاع تحصييييثل الط البات، وتحسيييي 

فوز طالباتع بالعديد من المسيييييابقات و  .ديوهات تفاع ي  ، لقصيييييص فع ال غ  اإلنج ثزي  ، ونشيييييرهاالط البات فث
تم  تر ييييييييحع لحضيييييييور لقاء جلل  الم ك عبد ال ه ال  انع ابن الحسيييييييثن؛ و  ع ى مسيييييييتوى المديري  ، والمم ك .

 .ل حديث عن احتياجات المنطق 
تشيييييييييييييكثيل فريق من المع  مات فع المديري  ؛ ي الميدانيالّزربويّياإلجراءاهيالزتيقمتيب  يل قليأثريالعمليإلىي

نشر جميو الفثديوهات و  .كمسابق  ل ممارسات اإلبداعي   لمع  مات ال واء "You can تعميم"و  .لتنفثذ األنشط 
 .الت ع يمي  ، والت أسيسي   ع ى مواقو الت واصل

 

  لثتالثّيالفئتيي-يالمزمّينيللمعّلميالعبداللهونيالح صلوني:لىيج ئنةيالملكتيراني يالمزمّيني
 ةحسين سعد البشاتو ةعائش

     :الديج  أف المؤمنثن  المدرسةةةةةتيالزتيعنهي
 .ام   ل بنات  الش  انوي  ال   

 قصب  إربد  المديرّيت. 
  ال  ال    الفئت. 
 ص   . إدارة مدرسي   -فثزياء  الّزخصُّ
 ةالهي  .دب وف عال   –كالوريوس ب  العلمّيتالمؤهِّّ
 اعام   41  الّزدريس:دديس واهيالخبرةيعتي. 
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  حص   41 :ددينص بيالحصص. 
    المتمث ز ل مع  م العبدال هجائزة الم ك  رانيا  الج ئنةيالح صلي:لي. 
 لل اسيييتغلل من ال ،ز بثن طالباتع وزمثلتعمث  نشييير ثقاف  الت   يالّزميُّن:لىيلقبييتبعديحصةةةوليترسةةة لز

 فرة.اواإلمكانات المتو  ،والموارد ،البث  
 الي  فع ع ى البرة ع ، وقد حصيييييي ت فعل  طوير المهنع  ل جائزة كنوع من الت   تقد مت للج ئنة؟يتقّدمتيالم ذ

  .وثثقنظيم والت  والت   ،اتعبثر عن الذ    الت  كيفي  
 أفضل،  لفريقاعمل برو  الو  ،عاون والت   ،واصلأصبث الت  لقد ؟ للج ئنةيالّزقّدمم يالخبرةيالزتياكزسبز  يمني

  .اإلنج ثزي تطو رت مهاراتع فع ال غ   وكذلك
 ي نج حتيقّصت

 ". لكتروني  وأم  اإلالت  "  اسميالمشروع
ريق  المشييييروع بط ، واإلثرائي  ، الت ع يمي  عاون، وتنفثذ األنشييييط  واصييييل والت  زيادة الت    ال دفيمنيالمشةةةروع

 .54 اكتساب مهارات القرن لى إ ق ثدي  ع يم الت  فانتق نا من الت   ؛المتكامل
  .فو انتق ت الى باقع الص   ثم   ،العا ر ف  البداي  كانت مو طالبات الص    الفئتيالمسز دعت

ياتأبرز   :لي  يالّزغّلبويي،الزتيواج ز تيالّزحّدي ه خداف التع واجهتنا فع هذا المشيييييييروع هع اسيييييييت الت حد 
 ،ك  ع ى هذه المشييييييي الت غ  ااسييييييتطعنا  ،والعمل المتواصيييييييل ،شييييييجيو ، ولكن من اللل الت  نج ثزي  ال غ  اإل

 ،نولوجييياكواسييييييييييييييتخيداف الت   ،عياون والت   ،واصييييييييييييييلمن حثيث الت   البيات،  كبثرة ع ى الطي  يجيابيي  إقنيا نتيائج وحق  
 شييييااالن  اسييييتغلل حصييييص  وأهمها عامل الوقت، وتم   ،الرى أيات لى تحد  إضيييياف  باإل ، والمهارات ال غوي  

ياتع ى هذه  الت غ  او  ،الحر   ي.الت حد 
 اسي  األسيدير عل  عاون مو مدرسي بالت   "،ق مععح   "كانت البداي  مو مشيروع   إجراءاهيت فيذيالمشةروع

فثذ العديد من وتن ،الت ع يمي  تاجات ع ى تحقثق الك ثر من الن   من اللل المشييييييييييروع العمل   تم  فقد  ؛ل بنات
 ثور.ف الط  ثور، تكي  ائر، تصنيف الط  تركثا جسم الط   :م ل ،نشط األ
حت    ر  ت   ،تواصلؤوب والمنتيج  العمل الد    الّزربوّيت،يواألثريالذييأحدثزهيعتيالبيئتيحّققز  ز ئجيالزتيال ّي

ؤتمر مفع و يياركت  .وحصيي نا ع يه ،وأم مدرسييتع الديج  أف المؤمنثن ل حصييول ع ى اعتماد مدارس الت  
 ،"مدرسييييييييتع"من قبل مبادرة  " وأم  اإللكتروني  الت  "، وأصييييييييبحت سييييييييفثرة ل لألردن  وأم  فع البرتغال كمم   الت  

 ؛ انط قت بعدها لتنفثذ مشييييييييييييياريو عالمي  . حاد األوروبع  واالت   ،العبدال هإحدى مبادرات جلل  الم ك  رانيا 
نشط  التع ذنا الك ثر من األونف  "،  Hand By Hand To Save Our Land"فقمت بتأسيس مشروع 

  .   واألوروبي  ي  ، وحص نا ع ى  هادة الجودة المح   إلخ ،اق ومصادر الط   ،ومواردها ،بالبث  ق تتع   
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قمييت بعقييد العييديييد من  ،ولنقييل األثر  الّزربويّ اإلجراءاهيالزتيقمةةتيب ةة يل قةةليأثريالعمةةليإلىيالميةةداني
  المم ك .ربد وع ى مستوى إمثن من محافظ  مات مدرستع، ولمع     لمع   ي  دريبالور ات الت  

 

   ريما ناظم محمد عوض
     :ي  انو ال    بنت عدي   المدرسةةةةةتيالزتيعنهي  

 .ل بنات
 لواء الجامع   المديرّيت. 
  ال  ال    الفئت. 
 ص  . هندس  زراعي    الّزخصُّ
  ةاله  .كالوريوسب  العلمّيتالمؤهِّّ
 اعام   41  الّزدريس:دديس واهيالخبرةيعتي. 
  حص   51 :ددينص بيالحصص. 
    المتمث ز ل مع  م العبدال هجائزة الم ك  رانيا  الج ئنةيالح صلي:لي. 
 جتمعع  عاون الموزيادة الت   ،اقاتواسيييييت مار الط   ،ؤوبالعمل الد    الّزميُّن:لىيلقبي تبعديحصةةةول ترسةةة لز 

ع   الهرف فقم  إلى ل وصييييييييييول  ؛عابوتذلثل الصيييييييييي   ،ومبادرات جديدة ،وإطلق العنان ألفكار ،شيييييييييياركع  الت  
  الت ع يمي   الت ع  مي  ؛العم ي   

 ر العصر.ات قادرات ع ى مواكب  تطو  ل خروج بطالبات قيادي  
 و فااي   ،مع  مال تقديرفع  "  جائزة الم ك  رانياجمعي  ييييي "ع با من  ل جائزة إيمان   تقد مت للج ئنة؟ تقّدمت الم ذ  

فف ؛وهع جائزة عظيم  ع ى مسييييتوى المم ك  .قثيمالت    ،عمثر من الد  الك  عالفوز بها يضييييييف لو  ،لها الت قد 
 حفثز لمزيد من العطاء.الت  و 

 عاون والت   .لعملبراز اإل ؛اننظيم واسيت مار الوقت ضروري  الت   للج ئنة؟ الّزقّدمم يالخبرةيالزتياكزسبز  يمني
 إال  ال يوجد  يييييييييخص ينجث دون تعاون المحيطثن  حثث أكمل وجه،ع ى نجاز المط وب إل ؛سييييييييياسيييييييييع  أ

 ق.بإطار ضث  
  نج حتقّصت  

 ". راع  المائي  زراع  األسطث باستخداف نظاف الز  "  المشروعاسمي
مشييييروع ل خروج ب ؛ راع  المائي  وتطبثق نظاف الز   ،اسييييتغلل سييييطث مختبر الفثزياء  المشةةةروعال دفيمني

 .راعع  ر الز  طو  يواكا الت   إنتاجع  
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 جن  المدرسييييييييي (، الفع مات، العام ثن )طالبات، مع      عناصيييييييييرهم بكاف  ع   مجتمو الت    الفئتيالمسةةةةةةز دعت
 .ع   ، المدارس المحيط ، المجتمو المح   البث ي  

 ؛ع  لفن  عم اوإيجاد الد   إلقام  المشييييييييييييييروع، ي  عم الماد  إيجياد الد    :لي  يالّزغّلبويي،الزتيواج ز تيالّزحةّدي ه
حصيييييييول ع ى وال ، مخاطب   يييييييرك  البوتاس العربي   توتم   . راع  المائي  البات ع ى تقنيات الز  لتدريا الط  

ات المع  مو    ل طالباتإلقام  ور يييي  تدريبي   ؛ثنراعث  نقاب  المهندسييييثن الز  قمت  بمخاطب  ، كما عم المالع  الد  
 المدرس .فع العا ر  ف  تدريا طالبات الص   ، كذلك،وتم   ، راع  المائي  ع ى نظاف الز  

 ،ثنصييمن قبل مهندسييثن متخصيي   ، راع  المائي  البات ع ى أسيي وب الز  الط  تدريا ي إجراءاهيت فيذيالمب درة
 عم المالع  د  لتوفثر ال ؛ مخاطب   رك  البوتاس العربي  و  لتطبيقها ع ى أرض الواقو. ؛ط وعمل نماذج مبس  

 ،اللزم لقياسات أالذ او  ومتابعته. ،وتنفثذه ،لقيادة لمشروع ؛الباتتشيكثل لجن  من الط  و  لتنفثذ المشيروع.
 قواعد البثت ووضييييييييييييييو ،بتنظيفيه ،مبنى مختبر الفثزيياء سييييييييييييييطث تجهثزو  األدوات.ات و و ييييييييييييييراء المعيد  

، م ل: الخس  ،  زراع  الخضيييييييراوات الموسيييييييمي  و  راع .ل ز   وتجهثز األحواض، 6*1بقياس  ،البلسيييييييتيكع  
 .إلخ، البندورة، البصل األالضر

ديد مواكا ج اسيييييييييتحداث أسيييييييييوب زراعع  ي الّزربوّيت،يواألثريالذييأحدثزهيعتيالبيئتيحّققز  ال ز ئجيالزتي
فع فادة من المشروع ستاال  و   .مجتمعي  بمشارك   ،الت ع يمي  و  الت ع  مي  العم ي   و  ،الب يخدف بث   الط   ، عصرل

يسيياعد فع  ،الخروج بمشييروع إنتاجع  و   .ربي  المهني  ات، والت  واالجتماعي   ،كالع وف ،الرى   األراسييي  الد   المواد  
 ،مل الجماعع  والع ،عاون تعزيز رو  الت  و  البات.  عند الط  لمشيييياريو مسييييتقب ي   ويكون نواة   ،تطوير المدرسيييي 

 البات.لدى الط  
 ى ع ى صيفح  المدرس  ع الن شياانشير ي الّزربويّياإلجراءاهيالزتيقمتيب  يل قليأثريالعمليإلىيالميداني

مور تدريا بعض أولياء األو  العمل.فع وإ ييراكهم  ،مات المدرسيي ع ى مع   الن شيياا تعميم و  ."الفيس بوك"
 ،دعوة بعض المييدارس المحيطيي و  وتشييييييييييييييجيعهم ع ى تطبيقييه فع منييازلهم. ،راعيي وع من الز  ع ى هييذا الن  

 لبات.اوتوزيعه ع ى ضييييييثو  المدرسيييييي  والط   ،وتوضيييييييحع   عمل منشييييييور تعريفع  و  وتعريفهم بالمشييييييروع.
 والفوز بها. ، مسابقات تربوي  الن شاا فع ك  مشار و 
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  منار محمود حمد المحاسنة
     :واري  المةدرسةةةةةةةةةتيالزتيعنهي ذات الصيييييييييييييي 

 األساسي   المخت ط .
  لواء بصثرا. المديرّيت 
  ال  ال  . الفئت 
  الر ياضي ات. الّزخّصص 
  ةاله العلمّيت  بكالوريوس. المؤهِّّ
  أعواف. 42 :دد س واه الخبرة عت الّزدريس 
  حص  . 41 :ددينص بيالحصص 
    ل مع  م المتمث ز.  العبدال هجائزة الم ك  رانيا  الج ئنةيالح صلي:لي 
 الن جا  فع الحياة ال يعتمد ع ى الحظ ، بل يعتمد ع ى الت حدي،  :لى لقب الّزميُّن  تبعديحصول ترس لز

 بأنك تستطيو ذلك.والقو ة، والم ابرة، فع االستمرار لتحقثق هدفك، وإيمانك 
 تقد مت ل جائزة بناء  ع ى تشيييييييييييييجيو من حولع، من المديرة، ومشيييييييييييييرفثن، وزملء،  لم ذا تقّدمت للج ئنة؟

ة، االنضييييماف  وط ب ، وأولياء أمورهم؛ أول ك الذين رأوا الت مث ز فع عم ع قبل أن أراه، وألننع أردت، وبشييييد 
 .لعبدال هان أحد أعضاء فريق تقوده جلل  الم ك  رانيا إلى كوكب  المتمث زين ل ت طوير من ذاتع، ولكع أكو 

 تع  مت أن ال مستحثل مو الم ابرة، وال يوجد حدود ل ط مو ،  م  الخبرة الزت اكزسبز   من الّزقّدم للج ئنة؟
 وأن  كل   خص قادر ع ى الت مث ز، إذا أحسن الت خطي ، وأال ص الت نفثذ.

  قّصت نج حت 
 "قريبون رةم الب عد".   اسميالمب درة

م ي   ع ى اسيييييييييييتمرار ع لتحفثز الط  ب هدفت  عن بعد؛ فع لل  جائح  كورونا، والت ع  م  ال دفيمنيالمب درة
 الت ع يم.

 جميو ط ب  المدرس .   الفئتيالمسز دعت
ب :لي ة  ل البعض من الط  بي ، وأولياء األمور، لعم ي   الت ع  م  الّزحةّدية ه الزت واج ز ت، والّزغلةّ  عيدف تقبي 

عن بعييد. تم  تجيياوز هييذا الت حييد  ي من اللل عمييل اجتميياعييات ألولييياء األمور، والط  بيي ، تحييت إ ييييييييييييييرا  
 المدرس  عن بعد؛ لتوضيث أهمي   متابع  الت ع  م عن بعد. 

عمل مجموعات إلكتروني  ؛ ل ت واصيييييييييييييل معهم، ومحاول  حل  المشيييييييييييييكلت التع   إجراءاهيت فيذيالمب درة
ن  إلكتروني   فع بداي  الجائح ؛ إلرسيييييال الم خ صيييييات، والمع ومات المهم   ل ط  ب ، و تواجههم.  إنشييييياء مدو 
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فع بداي  الجائح ، عمل  عمل صييييييفو  افتراضييييييي  ؛ لمتابع  الط  ب ، باإلضيييييياف  إلى "منصيييييي  درسييييييك".و 
 ى توزيو مج   تحتوي عو  لتوضييييث طريق  اسيييتخداف "منصييي  درسيييك"، ومتابع  واجبات الط  ب . منشيييورات

ياضييييييي ات، ع ى الط ب  فع منازلهم، مو مراعاة إجراءات  أهم  م خ صييييييات المواضيييييييو التع تخص  مادة الر 
. حع  لم  العام   و"البروتوكول" الصيي  خصييي ات فع المجتمو المح   و  السيي  ؛ لتأمثن ع  الت واصييل مو بعض الشيي 

نهم من متابع  الت ع يم، وتأدي  االالتبارات. وريثن، بيأجهزة إلكترونيي  ، تمك  عمل و  الط  بي  المعوزين، والسيييييييييييييي 
ياضييييي ات، ع ى مسييييتوى ال واء، عبر صييييفح  المدرسيييي  ع ى  مسييييابق  ألفضييييل نموذج تع يمع  الاص  بالر 

 "الفيس بوك"؛ لتعزيز الجوانا اإلبداعي   عند الط  ب .
ل ت ع  م عن  تقب ل أولياء األمور، والط  ب ،  ئج الزت حّققز ة ، واألثر الةذي أحةدثزه عت البيئت الّزربوّيتالّ زة 

ات الت ع يمي  ، وحفز رو  الت نافس اإليجابي   عند الط  ب ، وتنمي  اإلحساس،  بعد، واالهتماف بمتابع  المنص 
. عور بالغثر، من قبل المجتمو المح  ع   والش 

، وإيصيييييال  الزت قمت ب   ل قل أثر العمل إلى الميدان الّزربويّ اإلجراءاهي  الت عاون مو المشييييير  الت ربوي 
فكرة المبييادرة إلى المييدارس األالرى؛ لمتييابعتهييا من قبييل كييل  من يقتنو بهييا، من المع  مثن، والت عيياون مو 

 المع  مثن فع المدارس األالرى، وتزويدهم بالم خ صات.
 

ابعتالرّ الفئتي - المزمّين للمعّلم العبداللهون الح صلون :لى ج ئنة الملكت راني  المزمّين   
      

 أعالية  
 
      المحمد متعب الس

   انويييي  حكميييا ال ييي   المةةدرسةةةةةةةةةةتيالزتيعنهي:  ةة  
 .ل بنات

 قصب  إربد  المديرّيت. 
  ابع الر   الفئت. 
 ص  .اتياضي  الر    الّزخصُّ
  ةاله  .كالوريوسب  العلمّيتالمؤهِّّ
 اعام   46  الّزدريس:دديس واهيالخبرةيعتي. 
  حص   41 :ددينص بيالحصص. 
    المتمث ز ل مع  م العبدال هجائزة الم ك  رانيا  الج ئنةيالح صلي:لي. 
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 والعمل ع ى  ،الت ربوي  ز لزملئع فع المثدان مث  نشيييييير ثقاف  الت    الّزميُّن:لىيلقبي تبعديحصةةةةول ترسةةةة لز
 ،م   ععيياون مو مجتمعييات الت  عوبييات من اللل الت  مو تييذلثييل الصيييييييييييييي   ،زة لطييالبيياتعومحف   ،ال ق بث يي  داعميي 

  . والشراك  المجتمعي  
 فتعتبر معايثر  للج ئنة؟ تقّدمت الم ذ  ،ولع  والد   ع  قوى المعايثر ع ى المسييييييييييييييتوى المح   أل جائزة من  الت قد 

نها تبرز نقاا أل ؛مع م م و مع    فالحصييول ع ى الجائزة هو ح م كل   ، فااي    والشيي  و بالمصيداقي  والتقثيم يتمت  
 .لديهم زمث  والت   ،ةالقو  

 لفرص ال انتظارهاا ال قو  ،فسق  بالن  ال   و  ،وثثقوالت   ،نظيمالت   للج ئنة؟ الّزقّدمم يالخبرةيالزتياكزسبز  يمني. 
 نج حت قّصت  

 . فو  االفتراضي  مبادرة الص  "  اسميالمب درة
وتفعثل  ،تاياضي  فع مبحث الر  ، األساسي  والمهارات  ،البات من المفاهيمتمكثن الط    منيالمب درةال دفي

منييييذ بييييداييييي  جييييائحيييي  كورونييييا وذلييييك بيييياسييييييييييييييتخييييداف موقو  ،مورولييييياء األأو  ،البيييياتواصييييييييييييييييل مو الطيييي  الت  
www.playposit.com،  اتالبداء الط  أل قويم المستمر  مو الت   ، لكتروني  طبيقات اإلالت  استخداف و. 

 .انع ثانوي  وال    ،ل ثانوي  و  األ ف  طالبات الص    الفئتيالمسز دعت
بوي ،الزتيواج ز ت الّزحةةّديةة ه  زلع  فترة الحجر المنأن  مور وليييياء األأالبيييات و اعتقييياد الطييي    :لي ةة  الّزغلةةّ

  في  البات بكيوعيدف معرف  الط  ، البياتنترنيت ليدى بعض الطي  فر اإلاوعيدف تو  ،اف معيدودةيي  أل سييييييييييييييتسييييييييييييييتمر  
ياتمن مواجه   ،ال ه بحمد ،نت . ولكن تمك  فو  االفتراضييييييييي  لصيييييييي  إلى ااالنضييييييييماف   ،مكانقدر اإل الت حد 

والعمل ع ى  ،"ري يف"  ولي  ةياثي  اليد  مي  اإلعياون مو هث ي  منظ  بيالت   ،البيات  ل طي  نترنيت مجيانيي  إف ز  بتوفثر ح  
عيييداد فثيييديوهيييات بيييإ ،وعيييدف انتظيييار الح ول ،بخطورة الجيييائحييي مور، األ وليييياءأو  ،البييياتزييييادة وعع الطييي  

 نضماف ل صفو .  استخداف الموقو لل  ل طالبات بكيفي  توضيحي  
 عند التحاقع بدورة عن اسييتراتيجع   5241  منذ عاف فو  االفتراضييي  الصيي  فع تجربتع   إجراءاهيت فيذيالمب درة

قمت  ،الكتشييا فع اوبسييبا رةبتع  "،PlayPosit"ورة اسييتخداف الموقو وكان من ضييمن الد   ،المعكوس ف  الصيي  
لذلك كانت  "؛يوتثوب"قناة  ا كان لدي  يضييييييي  أو  ، فو  االفتراضيييييييي    تصيييييييميم الصييييييي  وعن كيفي   ،بالبحث عن الموقو

انضيييييييماف  وتم   ،فو تصيييييييميم الصييييييي   زنع فع ت ك الفترة. تم  مث   ءك ر  يييييييعأسيييييييرع  اسيييييييتجابتع ل ظرو  المحيط  
 البات.داء الط  أمو استمرار متابع   ،عداديإ من  التع كانت وتزويد الموقو بالفثديوهات ،البات لهاالط  

سييييييييييتمرار ثن  ال  مأنالبات بالط   ييييييييييعور الط    الّزربوّيت،يواألثريالذييأحدثزهيعتيالبيئتيحّققز  ال ز ئجيالزتي
مو  ، اع ي  نشييييييط  تفأسييييييتكمال تنفثذ ا إلىى د  أا مم   ؛مو طالباتع تواصييييييل  و  اأك ر قرب   وأصييييييبحت   ،مع   الت  

  ي  والفوز بشييهادة الجودة المح    "، لكتروني  وأم  اإلالت  "ضييمن مشيياريو  ،  عن بعدوروبي  أب من مدارس طل  
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المع  مات ثن و ع  مالمبتشيييجيو زملئع  ،لفقد كانت نقط  تحو   الت ربوي  ا ع ى مسيييتوى البث    . أم  وروبي  واأل
 .م عن بعدع   دوات الت  أوتطبثق  ،لكترونع  م اإلع   الت   ع ى

 ،ربوي  الت  عاون مو المشييييييييييييير  بالت   ،قمت  الّزربويّ اإلجراءاهيالزتيقمتيب  يل قليأثريالعمليإلىيالميداني
  ع ى منصييييييي    لكتروني  إ  ثم قمت بعقد فعالي   ،المديري  ونشيييييييرها ع ى موقو  ، عداد فثديوهات توضييييييييحي  إب
  .لكترونع  نشرها ع ى الموقو اإل وتم   "،مدرستع"مبادرة فع ثن المشاركثن ل مع  م " ني  و لكتر وأم  اإلالت  "
 

  مخلد عبد الكريم العفيشات محمد
     :وق  المدرسةةةةةةةةةتيالزتيعنهي الريب  السيييييييييييييي 

 ال  انوي   األولى ل بنثن.
  لواء القويسم . المديرّيت 
  الر ابع . الفئت 
  الجثولوجيا. الّزخّصص 
 ةاله العلمّيت  بكالوريوس.  المؤهِّّ
  أعواف. 42 :دد س واه الخبرة عت الّزدريس 
  حص  .  55 :ددينص بيالحصص 
    ل مع  م المتمث ز.  العبدال هجائزة الم ك  رانيا  الج ئنةيالح صلي:لي 
  إن  بريق صييييورتك فع عثون أبنائك الط  ب ، وهم ينظرون إليك   :لى لقب الّزميُّن تبعديحصةةةول تلزرسةةة

ات الت تويج، كط ب  متباهثن بك،  ا لهم، حثن يقفون ع ى منصيييييييييي  ا ما مع  م  ومباهثن العالم، بأن ك كنت يوم 
ا  مبدعثن فع نطاق عم هم، مفاالرين العالم، بأن ك كنت المرب  ع، والمع  م لهم؛ كل  ذلك يصيييييييينو منك مع  م 

، فع الن ور، واألمل، والت فاؤل رفياق دربع، المع  مثن، فع أنحياء الوطن الحبثيا، ع يكم أن تخ قوا .متمث  ز ا
، وفع اعقول ط بتكم؛ لت ت م وا رسيييييال  إعمار األرض سيييييوي ا، فتروا ثمرة جهودكم ف  لمدين ،ع المنزل، والحع  

 ترونها تقف؛ لتذكر أسماءكم، مع  مثن، ومرب  ثن، ي قت د ى بهم. كل  ذلك يم  ل أع ى درجات الت مث ز.
 مث ز رسييييييييييييال  يجا أن ينق ها، ويتح  ى بها، كل  مع  م، مؤمن بمهنته، محا   لها، الت   لم ذا تقّدمت للج ئنة؟

يرى روحه تسيييييييمو فع فكر ط بته، فكم مع  م  متمث  ز  سيييييييطو نورهع ودو ى بصيييييييوته عالي ا، من داالل ةرفته 
ف  ي  ؛ ليظهر تمث زه ل عالم أجمو، من اللل جائزة، تت سم بالمصداقي   وال  ق .  الص 

 ع ى ادة القدرة وزي المصيييييداقي  ، والت وثثق المسيييييتمر  ل عمل، م  الخبرة الزت اكزسةةةبز   من الّزقّدم للج ئنة؟
عع الد ؤوب؛ الكتساب الت نمي  المهني  . الكتاب ،  والت عبثر عن اإلنجازات، والس 
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  قّصت نج حت 
ا نستطيو".  اسميالمب درة  "محط   المعرف  المتنق   : مع 

تولي دت فكرة "محط   المعرف  المتنق   " كمبادرة تطوعي   أولى من نوعها، تهد  إلى   ال ةدفيمنيالمبة درة
، والت  كنولوجع    تحقثق الوصيييييييول، والمسييييييياواة بثن الط  ب ، أثناء الت ع  م عن ب عد، ورفو المسيييييييتوى األكاديمع  

ميييات الت ع  م عن ب عيييد، وزييييادة  ، دافعيييي   رغبييي  الت ع  م ليييديهم؛ لثتجييياوزوا المرح ييي  الر اهنييي لهم، ودعمهم بمقو  
عاب، ويتعاونوا مو بعضهم البعض؛ لضمان استمراري   تع  مهم.  ويتخط وا الص  

الط  ب ، ذكور ا وإناث ا، لتحمل برحابها الد عم، من اللل مع  مع مدرسيييييتنا، المسييييياهمثن   الفئتيالمسةةةز دعت
 لط بتنا األعز اء كاف   الوسائل واألدوات.فع إنجاحها، موف  رين 

اجهته  اق ا، وتك  ل بالن جا ، والحمد ل ه، رةم مو  لقد كان عمل    الّزحّدي ه الزت واج ز ت، والّزغّلب :لي  
يات من اللل الت عاون  ، وتوفثر الكهرباء. تم  تجاوز هذه الت حد  عوبات، ومنها: الوضييو الوبائع  بعض الصيي 

، حثث تعاونت األالت الفاض   أف إيناس العايدي بتوفثر كهرباء من منزلها لنا.مو المج  تمو المح   ع  
ا نسيييييييتطيو".  إجراءاهيت فيذيالمب درة  ب  حصييييييير أعداد الط  و  تشيييييييكثل الفريق الذي يحمل اسيييييييم "فريق مع 

د الدم  و  .المسيييييييتفثدين ، ومزو    عات  باو  "اإلنترنت".العمل ع ى توفثر األجهزة من حواسيييييييثا، وجهاز  لوحع  
. ع   ح   لم  العام  ؛ بما يتناسا مو "البرتوكول" الص    إجراءات الس 

ق الوصيييييييول بفضيييييييل ال ه وكرمه، تم  تحقث  الّ ز ئج الزت حّققز  ، واألثر الذي أحدثزه عت البيئت الّزربوّيت
ة مييدارس محيطيي ، بمييا يضييييييييييييييمن  ا، من عييد  لهم إمكييانييي   متييابعيي  إلى عييدد كبثر من الط بيي ، ذكور ا وانيياثيي 

وق ال  انوي   واألساسي  . ف للالتبارات، ول ت شاركي   فع مدرستنا الحبثب : الريب  الس   دروسهم، والت قد 
اء قييامييت مييديرييي   الت ربييي  والت ع يم ل و   اإلجراءاه الزت قمةةت ب ةة  ل قةةل أثر العمةةل إلى الميةةدان الّزربويّ 

ال واء، وكييان لهييذا القرار أثر بييالن فع إنجييا  هييذه المبييادرة. وهييذا مييا القويسييييييييييييييميي  بتعميمهييا ع ى مييدارس 
ا، بتعميمها. لقد كان  أسيهمت به الورق  البح ي   المشارك  فع م تقى "الت ع  م عن بعد" من دور فع ال، أيض 

، والت نسثق  لت كر  ميم الفكرة ع ى مدارس عل مبادرة صدى  رائو، طرق أبواب وزارة الت ربي  والت ع يم؛ فكان الش 
 من عطوف  أمثن عاف   الوزارة. امم كتنا الحبثب ، جواب ا وط ب  
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فو نور غازي
 
 عصالح الر

     :بصييييييييييييثرا ال  انوي    المدرسةةةةةةةةتيالزتيعنهي
 ل بنات.

  لواء بصثرا. المديرّيت 
  الر ابع . الفئت 
  ص  الت ربي . –ع م الحاسوب  الّزخصُّ
  ةاله العلمّيت  .دب وف عال   –بكالوريوس  المؤهِّّ
  ا. 46 :دد س واه الخبرة عت الّزدريس  عام 
  حص  . 45 :ددينص بيالحصص 
    ل مع  م المتمث ز. العبدال هجائزة الم ك  رانيا  الج ئنةيالح صلي:لي 
 العمل ع ى نشر ثقاف  الت مث ز فع كاف   المجاالت، بأسالثا  :لى لقب الّزمةةةةةةةةيُّةةةةةةةةن  تبعديحصول ترس لز

 .احترااي  ، متنو ع ، بعثدة عن الن مطي  
 ف نفسيييييع، لم ذا تقّدمت للج ئنة؟ أقد مه  ل  ماك الت مث ز، فع نحو سيييييثري  ال    وأصيييييح ث تقد مت ل جائزة ألقو 

. ، والمح  ع   لطالباتع، ولمجتمعع الت ربوي 
 ل الطوة من الطوات  م  الخبرة الزت اكزسةةةةةةةةةبز   من الّزقّدم للج ئنة؟ تقد مع ل جائزة وضييييييييييييييعنع ع ى أو 

صيبحت قادرة ع ى تقويم نفسيع، وأعمالع، بشيكل جث د. واكتسيبت الخبرة فع الت خطي  المناسا فأالت مث ز؛ 
 المدروس، لكل  عمل أسعى ل قياف به، مهما كان صغثر ا.

  قصتينج حت 
 مدرس  بصثرا ال  انوي  ل بنات". "أثثر: إذاع   اسميالمب درة

 أنموذج المتع  م المبدع، وبناء حاضييييييييييين  لإلبداع، واسيييييييييييت مارها؛ إليجاد توفثر بث    ال دفيمنيالمب درة
ف ب وث ا إذاعي   مبا ييييرة، من   ييييخصييييي   ، يقد  ريادي  ، من اللل إيجاد منبر متمث ز ل بث  اإلذاعع  المدرسييييع 

.ري ثن، اقبل طلب، ومع  مثن، وإد  بمشارك  المجتمو المح  ع 
، المغتربون الارج الوطن.  الفئتيالمسز دعت ، المجتمو المح  ع   الط البات، كادر المدرس ، المثدان الت ربوي 

 ،وجود حاسيييوب محمول واحد فق ، و عدف وجود معد ات هاتف  الّزحّدي ه الزت واج ز ت، والّزغّلب :لي  
يات، بوضيييييييو الخط  البدي  ، من اللل اسيييييييتخداف الهاتف تم تجاوز  ضيييييييعف  يييييييبك  "اإلنترنت".و  الت حد 

؛ لحل  مشك   ضعف "اإلنترنت". ، و راء "راوتر"  خصع  ، ل بث  خصع   الش 
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االلتقيياء بطييالبيياتع األربو الممث زات )إسييييييييييييييلف، ةثييداء، رهف، اإلي ييار( ال واتع ي إجراءاهيت فيةةذيالمبةة درة
. ، واالجتماعع  أعددنا المحتوى مسيييييييياء  عبر مجموع  "واتس آب"، وتم  اسييييييييتخداف و  يتمتعن بالذ كاء ال غوي 

منا الح ق  األولى صبا  الثوف  وتي  ، وقد  خصع  ل يييييييييييييييييييييييييييي "المونتاج"، ول مؤث رات الص  الحاسوب المحمول الش 
ف  البث  اللل فترة اسييييتراح  الط البات، عبر صييييفح  األثثر، وفع سيييياح  المدرسيييي  ل ط البات. و  الت الع. ي ق د 

ة البث  بداي   وكا دقيق ، ثم أصبحت ساع  وأك ر. ومن برامجنا: من هدي الن بو ة، قبس، حدث  52نت مد 
اسييتخداف هاتف مديرة المدرسيي ؛ لمتابع  تع يقات المتابعثن،  فع م ل هذا الثوف، ج سييات حواري  ، وةثرها.

االل لمسيييؤولثن، وأفراد المجتمو، داالنطلق فع برامجنا، بمشييارك  الز مثلت، والط البات، واو  والرد  ع ثها.
 أرض الوطن والارجها.

ركي   بثن وط د هذا األثثر العلق  الت شييييييييييييييا  الّ ز ئجيالزتيحّققز  ،يواألثريالذييأحدثزهيعتيالبيئتيالّزربوّيت
البييات  البيات والمع  ميات، كميا حيافظ ع ى اسييييييييييييييتمرار علقي  الطي  المجتمو المح  ع والميدرسيييييييييييييي ، وبثن الطي 

الت خر ج منها. بدأ فريقنا اإلعلمع  بخمسيييييييييييييي  أفراد، واآلن يضييييييييييييييم  الك ثر من الط البات  بيالميدرسيييييييييييييي  بعيد
 المبدعات، والز مثلت المتمث زات، واألم هات، وأفراد المجتمو.

 نق نييا تجربتنييا ل عييديييد من المييدارس فع  اإلجراءاهيالزتيقمةةتيب ةة يل قةةليأثريالعمةةليإلىيالميةةدانيالّزربويّي
د إذاعع  "راديوي"، لمدرستنا وطننا الحبثا،  وقريبا سنتابو الب وث الجمث   ل مدارس، ونطمث إلى إيجاد ترد 

 .االحبثب  يوم  
الفئتيالخ مستي-يالمزمّينيللمعّلميالعبداللهونيالح صلوني:لىيج ئنةيالملكتيراني يالمزمّيني  

 

 حمد الغريرأسماعيل إيغازية
     :ي  انو   ال   مالي  الز   المدرستيالزتيعنهي  

  .ام   ل بناتالش  
 مالي  ةوار الش  لواء األ  المديرّيت . 
  الخامس  الفئت. 
 ص  .(اتع  بنتاج الن    )اإلراعي  الع وف الز    الّزخصُّ
 ةالهي   .بكالوريوس  العلمّيتالمؤهِّّ
 أعواف 2  الّزدريس:دديس واهيالخبرةيعتي. 
  حص   51 :ددينص بيالحصص. 
    المتمث ز ل مع  م العبدال هجائزة الم ك  رانيا  الج ئنةيالح صلي:لي. 
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 لىإ زهمث  ت بجناحع قويح    ،رطو  ا يسيييييييعى نحو الت  م  مع    لتكن  الّزميُّن:لىيلقبي تبعديحصةةةةةول ترسةةةةة لز 
فق  تحتاج  ،هبدقيق  لمسيتقبل طل   ا يظهر ملمثكن فنان   نتاج.ألق واإلبداع والت  عالم اإل :الخارجع   العالم

 لتصويا مسارك نحو العطاء الفاعل. ؛لوانألريش  و 
 وعمل معاين   ،"الت ربوي  ل تمثز  العبدال هجائزة الم ك  رانيا " ة لبعد متابع  مسيييييييتمر   للج ئنة؟ تقّدمت الم ذ

ف تم   ،و يييمولثتها ،قيق والد   ،لمعايثرها المتكام   من  ، اتي  فاءة الذ  ا ل كشييييف عن الكلها باعتبارها طريق   الت قد 
 ، دائي    ع ى درج  الكفاءة األعر  ل ت   ؛مع الجائزةمن مقي   ،مازج بثن أهل الخبرة واالالتصيييييييييييييياصاللل الت  

 ع  ل مضيي   ؛جازنودرج  اإل ،ات بي  ات والسيي  يجابي  واإل ،عفوالضيي   ةونقاا القو   ،الت ربوي  ق األهدا  ومدى تحق  
وفتث  ، بالمهن اسييييييييمو   ،اللمحدودةو و فع دائرة المعرف  المحدودة وسيييييييي  مو الت   ،اتوتحقثق الذ   ،قأل  نحو الت  

   .م  ورفع  الوطن واأل ،الاآمال المستقبل ل ط  
 الوجداني  نسييييييييياني  اإلو   ،المعراي  و  ، رفو الكفاءات المهني   للج ئنة؟ الّزقّدمم يالخبرةيالزتياكزسةةةةةةبز  يمني  ،  

  فاع ي   ك رأطريق  ب ، في  ات ةثر الص  الن شاط إدارة  لى كيفي  إضاف  باإل ، نظيمي  والت   ، نتاجي  اإلو   ،دائي  األو 
 .قافع  وال    والمعرفع   ،المهنع   مو  والن   ،اتع   را  الذ  بمستوى اإل، ترقى  ي  وجد  

  نج حتقّصت  
 ".نوي  بيو الس  مبادرة مهرجان الر  "  اسميالمب درة

جات طالبات منت اوتحديد   ،  فع المدرس راعي  قساف الز  سويق لمنتجات األفتث باب الت    ال دفيمنيالمب درة
 ؛ع  وعدد من أفراد المجتمو المح    ،المع  ماتو  ،، وإعطاء فرصيييييييي  لجميو طالبات المدرسيييييييي راعع  الفرع الز  

  اك  المجتمعي  ر لتعزيز الشييييي   ؛بهم وتعريف المجتمو المدنع   ،الدعمهم معنوي   ؛وتسيييييويقها ،لعرض منتجاتهم
تعريف أفراد و  ،  لديهن  سييييييييويقي  لتنمي  المهارة الت   ؛نتاج والبيو  اإلالبات بعم ي  الط    ييييييييراكإ .مو المدرسيييييييي 

لا الى دعم صيييييييندوق الط  إاف  ضيييييييباإل ،عاون مو المجتمووالت   ،عمفاق الد  آوفتث  ،المدرسييييييي فع المجتمو 
 ربا  المهرجان.أمن اللل صافع  ،الفقثر

 .وجثهعوالت   ل ثانوي  و  األ : انوي  المرح   ال     الفئتيالمسز دعت
بوي ،الزتيواج ز ت الّزحةةّديةة ه ييياتمن   :لي ةة  الّزغلةةّ ويييل مالتع واجهتنع فع هييذه المبييادرة هو الت   الت حييد 
الكادر  دفعه من فاق ع ى اسيييييييترجاع ما تم  من اللل االت   ،يحد  ع ى هذا الت   الت غ  ا ولكن تم   ،ل مشيييييييروع
   فع المهرجان.المع  ماوي  المسؤول  عنها ربا  الز  أمن  ،المدرسع  

من  الذ موافق أو  ،دارةوعرضييييها ع ى اإل ،  ل مشييييروع  إجرائي  تم العمل ع ى الط    إجراءاهيت فيذيالمب درة
 ،الباتوالط   المع  ماتع ى  توزيو األركان والمهاف   ربي ، وبعد ذلك تم    الت  نشط  فع مديري  وقسم األ ،دارةاإل
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مور أء ولييياأتوزيو بطيياقييات دعوة ع ى  حثييث تم   ،ركن فع المهرجييان بييات كييل  والعمييل ع ى تجهثز متط   
 .وجميو مدارس ال واء لحضور المهرجان ،ع  والمجتمو المح    ،سات المجتمو المدنع  ومؤس   ،بل  الط  

ثر ع ى البث   ثر كبألقيد كان ل مهرجان   الّزربوّيت،يواألثريالةذييأحةدثزهيعتيالبيئتيحّققز ة ال زة ئجيالزتي
 ،لبييياتابيييأعميييال الطييي   ع  تعريف المجتمو المح   و  ،راعع  من اللل تسييييييييييييييويق منتجيييات الفرع الز   ،الت ربويييي  

من اللل  ،ع  فراد من المجتمو المح   أو  ،مورولياء األأشييييارك مو والت   ،عاون لى تعزيز ثقاف  الت  إ ضيييياف باإل
دعم صيييييييييييندوق و  ،راء لديهن  نتاج والبيو والشييييييييييي  وتنمي  مهارة اإل ،الباتز عند الط  مث  بداع والت  فتث قنوات اإل

 البات.  الخثر لآلالرين عند الط   وزرع حا   ،الا الفقثرالط  
ان لى المثيييدإثر العمييل أنقييل  لقيييد تم    الّزربويّ اإلجراءاهيالزتيقمةةتيب ةة يل قةةليأثريالعمةةليإلىيالميةةداني

ا  ومن اللل افتت ،عن طريق دعوتهم ،ق سيييييو    الت  عم ي  فع الرى  يييييراك المدارس األإمن اللل  ،الت ربوي  
وكذلك  ،ع  مؤسييييييسييييييات المجتمو المح   و فراد أوبحضييييييور  ،والتع يم ربي المهرجان من قبل عطوف  مدير الت  

 ز لديهم.مث  والت   ،العمل ونشر ثقاف  حا   ،والمعنوي   ي  عم الماد  تقديم الد  
 

      حامد المجيد ماجد إسحق عبد
     :أحمد طوقان المهني  . المدرستيالزتيعنهي 
 لواء ماركا.  المديرّيت 
  الخامس . الفئت 
  ص  إنتاج وآالت)هندسيييييييييييي  ميكانيكي    الّزخصةةةةةةةةّ

 (.نتاجإ وتكنولوجيا
  ةاله العلمّيت  دب وف ك ي   مجتمو. المؤهِّّ
  اعام   41 :دد س واه الخبرة عت الّزدريس. 
  حص  .  51 :ددينص بيالحصص 
    ل مع  م المتمث ز. العبدال هجائزة الم ك  رانيا  الج ئنةيالح صلي:لي 
  عع المتواصيييييل، والد ؤوب  :لى لقب الّزميُّن تبعديحصةةةةول تلزرسةةةة تحفثز ثر الت مث ز، و لنشييييير معاي ،السييييي 

 ل مشارك  بالجائزة، وتنويو نشاطاتهم، وتطوير أدائهم، وتنمثته ع ى كاف   المستويات.المع  مثن 
 افو، والر غبييي  الكبثرة فع تحقثق اليييذ ات، من اللل الت مث ز فع هيييذه الجيييائزة،  لمةة ذا تقةةّدمةةت للجةة ئنة؟ اليييد 

وإلهار الد ور الكبثر ل مع  م، فع إرسيييياء مكانته، وتعميقها فع المجتمو، من اللل ما يقد مه من إنجازات 
 متنو ع ؛ هدفها االرتقاء بالعم ي   الت ع يمي   الت ربوي  .
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 لقد اكتسيييييييييبت الخبرات الك ثرة من تقد مع ل جائزة، ومنها:  من الّزقّدم للج ئنة؟م يالخبرةيالزتياكزسةةةةةةبز  ي
د لييدي   مييات الت مث ز؛ ممييا وليي  تعزيز قيميي  العمييل، وإثراء المعرفيي ، واالط لع ع ى مجيياالت متنو عيي  من مقو 

ات، از الر غبييي  الكبثرة فع تحقثق اإلنجيييازات وتواصيييييييييييييي هيييا، واإلبيييداع فع مجييياالت جيييدييييدة، وتنظيم اإلنجييي
 واألعمال، وتوثيقها، بصورة أفضل.

  قّصت نج حت 
مو". اسميالمب درة  عا  الس  م  وض   "مبادرة ت ط و ع، وساه م بأثر مستداف ل ص 

مسيييييييياعدة أهالع هذه الف  ، فع كيفي   الت عامل مو الحاالت الخاصيييييييي   التع تظهر   ال دفيمنيالمب درة
 لدى أبنائهم، وطرق الت عامل معهم.

 األطفال الذين يعانون من إعاقات سمعي  .   المسز دعتالفئتي
يات التع واجهتها هع طريق  الت واصيييييل مو األهالع،   الّزحّدي ه الزت واج ز ت، والّزغّلب :لي   من الت حد 

 حثث تم  الت غ  ا ع ى هذا الت حدي، من اللل األالصائث ثن بترجم  الفثديوهات إلى نصوص مكتوب .
كانت اإلجراءات تتم  ل باسيييتلمع فثديوهات من المختصيييثن، أسيييتمو لها، وأقوف   المب درةإجراءاهيت فيذي

ي  ، ع ى م ف ات "وورد"، وإرسالها إلى المعنث ثن؛ إليصالها إلى ذوي هذه الف  .  بتحوي ها إلى كتابات نص 
، منكان لها أثر إ  الّ زة ئج الزت حّققز ة ، واألثر الةذي أحةدثزةه عت البيئةت الّزربوّيت اللل تنو ع  يجابع 

ث لألهالع طرق التعامل مو أبنائهم ذوي اإلعاقات السمعي  .  المواضيو المطروح ، حثث توض 
ا ع ى تحفثز الز ملء فع  اإلجراءاه الزت قمت ب   ل قل أثر العمل إلى الميدان الّزربويّ   حرصت دائم 

، ع ى المشارك  فع م ل هذه المبادرات؛ لما القطاع  لها من أثر عمثق ع ى المجتمو. الت ربوي 
 

راونة نجاح
 
  توفيق أحمد الط

     :سييييييييييييحاب ال  انوي    المدرسةةةةةةةةتيالزتيعنهي
ام   ل بنات.  الش 

 لواء سحاب.  المديرّيت 
  الخامس . الفئت 
  تربي  الط فل، والت ع يم  الّزخّصص

 تدريس عام  . مناهج/االبتدائع  
  ةاله العلمّيت . دب وف -بكالوريوس  المؤهِّّ  عال 
  اعام   41 :دد س واه الخبرة عت الّزدريس. 
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  حص  .  42 :ددينص بيالحصص 
    ل مع  م المتمث ز العبدال هجائزة الم ك  رانيا  الج ئنةيالح صلي:لي. 
 الّزميُّن:لىيلقبييتبعديحصةةةةوليترسةةةة لز   ، عثد المح  ع  نشيييييير ثقاف  الت مث ز، واإلبداع، ونقل أثرة ع ى الصيييييي 

؛ للرتقاء بمسييييتوى الط البات، أكاديمي ا لصيييير  مدرسييييتع،  والمدارس المجاورة لنا، وع ى امتداد الوطن العربع 
بات، لسوق العمل، وتحفثزهن  ع ى مهارات اإلبداع واالبتكار.  ومهني ا، وتخريج طالبات مؤه لت، ومدر 

 ت صييييييييييييييق ها بشييييييييييييييت ى مجااللتحقثق أهدا  تربوي  ، واجتماعي  ، ولتطوير الذ ات، و  لم ذايتقّدمتيللج ئنة؟
المعرفيي  الع مييي   والعم ييي  ؛ لمواكبيي  تطو رات الحييياة التع تعود بييالفييائييدة ع ى البث يي  المييدرسييييييييييييييييي  ، والط  بيي ، 

.  والمجتمو المح  ع 
 خ م يالخبرةيالزتياكزسبز  يمنيالّزقّدميللج ئنة؟ و آفاق ثقاف  الت مث ز، واإلبداع ع ى المستوى الش  ، توس  صع 

، و  . وزيادة والمدرسييييييييع  ، ونشييييييييرها، وتعزيز أدوارنا الفاع  ، والمبتكرة، فع المثدان الت ربوي  المجتمو المح  ع 
عف، وتعدي ها؛ لما لها  ال  ق ، وتحم ل المسييؤولي  ، والوقو  ع ى نقاا القو ة، وتعزيزها، ومعالج  نقاا الضيي 

الييا، وزملء العمييل؛ لكع تعود بييال ، ع ى المع  م، والطيي  ات الت ع   من أثر إيجييابع  م فييائييدة ع ى نتييائج عم ييي 
.  والت ع يم، المنهجع  واللمنهجع 

  يقّصتينج حت
راعي   المدرسي  ".   اسميالمب درة  "تطوير البث   الز 

غثرة اإلنتاجي  ، الم سييت  م ر ة أوقات الت دريا   ال دفيمنيالمب درة يادي   ل مشييروعات الصيي  ترسيييخ األعمال الر 
، أو حصيص الفراغ، لطالبات االقتصياد المنزلع  لبث   المدرسي ، والت وجه لفتث مشييروع الاص  بهم،  العم ع 

 .  بعد إنهاء ال  انوي   العام  ، أو الت خر ج الجامعع 
.   الفئتيالمسز دعت  ط ب  االقتصاد المنزلع 

بي:لي ةةة  ، والم ييييابرة فع البحييييث،   الّزحةةةّديةةة هيالزتيواج ز ت،يوالّزغلةةةّ د  بييييداييييي  الت حييييد ي، البييييد  من الجيييي 
عع الكتسيييياب  ا آالر ةثر تخصييييصيييع، والسيييي  صييي  راعي  ؛ كونه تخصيييي  واالسيييتكشييييا ، فع صيييقل البراتع الز 

راع  المدرسي  ، البرات، ومهارات، ومعار  متنو ع ، من أهل االالتصياص، حثث ب دأت بتطوير البث   الز 
واسييييييتصييييييل  بثت بلسييييييتيكع  قديم، والبدء بزراعته، وإنتاج محاصييييييثل م مرة، وتسييييييويقه داالل المدرسيييييي  
عوبات.  . والت غ  ا ع ى الص  والارجها. والعمل برو  الفريق الواحد من مع  مات، وطالبات، ومجتمو مح  ع 

ا صغثر ا إنتاجي ا داالل المدرس .ونقل أثرة ع ى أرض الواقو؛ ليصبث مشر   وع 
و بالمشروع، بإنشاء بثت بلستيكع  جديد، بمساح    إجراءاهيت فيذيالمب درة ات،  12التوسي  متر ا، وتحدي ه بمعد 

، والز انات إضااي  ، وتم  استغلل مساحات أالرى؛ لزراع  محاصثل م مرة لمرافق المدرس .  و بكات ري 



كانون األول 2021 املجلد 58- عدد خا�ص  املعلمرسالة 86

 
 
 
 
 
 

سييييتوى أصييييبحت المدرسيييي  الوحثدة ع ى م  واألثر الذي أحدثزه عت البيئت الّزربوّيتالّ ز ئج الزت حّققز  ، 
؛ بسد  حاجات  لواء سحاب التع تمت ك بثوت ا بلستيكي   منتج ، ع ى مدار العاف، ومست مرة المردود المالع 

، وم ت انتظار ظالط البات، ومتط  بات المدرس ، حثث تم  تركثا مكي فات لكل  مشاةل االقتصاد المنزلع  ل 
 ل ط البات، وعمل ممر ات ل بثوت البلستيكي  ، ومد  مشارب إضااي   ل ط البات، وتطوير الحديق  المدرسي  .

تم ا يييييييييييراك المدرسييييييييييي  فع جائزة األمثر   اإلجراءاه الزت قمت ب   ل قل أثر العمل إلى الميدان الّزربويّ 
قمييت بييإعييداد بحييث ع مع  عن تطوير البث يي  ف، حثييث  5241الحسيييييييييييييين بن طلل ل ت مث ز الع مع  لعيياف 

راعي   المدرسيييييييييييييي  ، وتقديمه إلى "جمعي   البحوث الع مي  "، وبعد الحصيييييييييييييول ع ى المركز ال  الث ع ى  الز 
؛ لتحسييييييييييييييثن البث يي   1222وقييدرهييا  ،مسييييييييييييييتوى المم كيي ، قمييت بييالت بر ع بقيميي  الجييائزة المييالييي  دينييار أردنع 
 لنشيييير ثقاف  األعمال الريادي   اإلنتاجي   لخريجات االمدرسييييي ، وتطويرها. باإلضيييياف  إلى ذلك ك  ه، وسييييعي  

ا ممث ز ا  ، تم  تنفثذ مشييييييروع الطباع  الحراري   فع رحاب مدرسييييييتنا، وحق ق نجاح  طالبات االقتصيييييياد المنزلع 
أثرة ع ى بث   المدرس ، وتحسثنها، من اللل المردود المالع  الذي است  م ر  بتجديد  اللل تنفثذه، وانعكس

 مختبر حاسوب قديم، وإلهاره بطابو تقنع  حديث.
 

 المزمّين رشد الّزربويّ المزمّينون الح صلون :لى ج ئنة الملكت راني  العبدالله للم
      

  أماني علي أحمد المومني
 عدي    :    المدرستيالزتيعنهي ح يم  الس 

 ال  انوي   ل بنات.
  عج ون. المديرّيت 
  ص . الّزخصُّ  اإلر اد الت ربوي  والن فسع 
  ةاله العلمّيت  ماجستثر. المؤهِّّ
  ا. 44 :دديس واهيالخبرةيعتيالزدريس  عام 
    جائزة الم ك  رانيا العبدال ه ل مر د الت ربوي  المتمث ز. الج ئنةيالح صلي:لي 
 عوبات، ت خ  ق  اإلنجازات. رك  ز تفكثرك  بعد حصولك :لى لقب الّزمةةةةةةةةيُّةةةةةةةةن رس لزكي يات، والص  فع الت حد 

د الن ظر من جديد إلى قائم  تجارب حياتك، واسيييييييييتمر  فع إضييييييييياف  المزيد من  ع ى األمور اإليجابي  . أ ع 
 اإلنجازات بتمث ز.
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 وإليصييييييال رسييييييالتع كمر ييييييدة تربوي   سييييييفثرة يمان ا من ع بأهمي  العمل اإلإ لم ذا تقّدمت للج ئنة؟ ، ر ييييييادي 
عع نحو الت مث ز، ولتطوير  ل ت مث ز، وألكون قدوة لطالباتع، ول ز ملء، ول مجتمو المحي ، فع االجتهاد، والس 

خصي  .  قدراتع المهني  ، والش 
 ضييييييمن متنظيم، وتوثثق، وإبراز العمل اإلر يييييي م  الخبرة الزت اكزسةةةةبز   من الّزقّدم للج ئنة؟ ، عايثر ادي 

ع ميي  . وأضييييييييييييييافيت لع الجيائزة البرة ع ميي  ، وعم ي   فع تقديم الدمات اإلر يييييييييييييياد الت ربوي  بتمث ز، وزيادة 
ا من اإلنجازات، لحمل رسيييييال  الت مث ز فع الميادين الت ربوي  . وكان ل جائزة أثر  ؛ لتحقثق مزيد  افعي   لدي  الد 

. خصع  عثد الش   إيجابع  ع ى الص 
 ربوّيت  قض ي يت 

: إرسيييال محتوى سييي بع  أو مسيييعء، أو الاط ، عن  يييخص آالر،   الّزعريف ب لقضةةّيت الت نم ر اإللكترونع 
عبر وسييائل الت واصييل االجتماعع  وةثرها. وهو نوع من اإلسيياءة باسييتخداف الت قنيات الر قمي  و"اإلنترنت"، 

ات  ، ومنصييي  ات األلعاب، والهواتف ويمكن أن يحدث ع ى وسيييائل الت واصيييل االجتماعع  المراسييي  ، ومنصييي 
ر، يهد  إلى إالاف ، أو استفزاز المستهدفثن به، أو تشويه سمعتهم.  المحمول . وهو س وك متكر 

   األ:راض المزعّلقت ب لقضّيت، ومظ هره 
ق    الر غب  ، عدف الر غب  فع الذ هاب إلى المدرس  :: أعراض الت نم ر اإللكترونع  من الن احي  األكاديمي  أوال  

 تراجو فع الت حصثل األكاديمع  و .فع الد راس 
عور بالخجل، والمهان  :: أعراض الت نم ر اإللكترونع  من الن احي  العاطفي  اثاني   عور ، الحزن، والش  الش 

ثق، والغضا، والحرج تغثر  ،الرغب  بالعزل ، واالبتعاد عن الن اس، تراجو فع ال  ق  بالن فس، و بالض 
ماف باأل ياء فقدان االهتو  ج، والعمل ع ى إيذاء الن فس، وقد تراود الط فل  أفكاٌر لها علق  باالنتحار.المزا

خص  .التع يحب ها الش 
، وتجن   ثال  ا: أعراض الت نم ر اإللكترونع  المتع  ق  باسيييييييييتخداف "اإلنترنت": ا الفاء الط فل جهاز ه اإللكترونع 

، أو إنشييياء حسيييابات و  .زمناقشييي  ما يقوف به ع ى الجها إةلق حسيييابات وسيييائل الت واصيييل االجتماعع 
ا يي .وا  جديدة قد تكون، أحيان ا، تحت أسييماء مخت ف .  لت ق ثل من الوقت الذي يمضيييه الط فل أماف الشيي 

عور بالت وتر، فع حال وص ته رسائل إلكتروني  و   .الش 
ا: أعراض الت نم ر اإللكترونع  من الناحي  الجسيييييييييييدي  : عور بالت عا،  رابع  األرق، وما يصييييييييييياحبه من الشييييييييييي 

داع واإلرهاق. هي  ، المغص والص   فقدان الش 
خص المتنم ر، و يييييييعوره الز ائد، بحا    العوامل المسةةةةةّببت ل   : رغب  الشييييييي  من أسيييييييباب الت نم ر اإللكترونع 

خص  م باآلالرين، والغثرة من نجاحات اآلالرين، باإلضيييييياف  إلى طبيع  الشيييييي  يطرة، والر غب  فع الت حك  السيييييي 
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سيييياح  سييييه   م التع تمثل، عادة ، لحا  اإلثارة، وتجرب  األ ييييياء الجديدة، حثث يمنحه الت نم ر اإللكترونع  
ا الج وس  وواسيييييييييع  لذلك، ورةبته فع إثبات نفسيييييييييه، وجذب االنتباه، وأن يكون مصيييييييييدر ا لإلثارة، وأيضييييييييي 

، دون رقاب  من األهل.  لساعات طوي   ع ى مواقو الت واصل االجتماعع 
نتشييييياره اإن الت نم ر اإللكترونع  هو أحد أنواع العنف، ويت سيييييم بسيييييرع    ،يونز ئج  للقضةةةةّيت آث ر الّزعّرض

ح   ح   الن فسي  ؛ مما قد ينعكس ع ى الص  المجتمعع  كالوباء، ويسب ا العديد من اآلثار، كالت راجو فع الص 
بكم؛ فإن  آثاره مؤذي  جد  . الجسيييييييدي   ات ، وقد يمتد  تأثثرها إلى سييييييينو ااحرصيييييييوا ع ى حماي  أبنائكم، وطل 

تها إلى محاول  االنتحار. الت نم ر  عديدة، وحتى ب وغ سييييييين  الر  يييييييد، وقد تصيييييييل بعض األعراض من  يييييييد 
ف األدل  ل مسيياعدة   اإلسيياءة. فع إيقا اإللكترونع  يترك بصييم  رقمي  ، وسييجل  يمكن االسييتفادة منه، ويقد 

بسيييبا انشيييغالهم بالت ع  م عن بعد ل مواد  الد راسيييي    الدمات اإلر ييياد عن بعد إن  ضيييعف إقبال الط ب  ع ى
   الر اهن . الذي يشك ل لهم األولوي  

الت ح  ع و  ،الت وعي  بالحقوق، والوجبات لألطفالو  الت صيييييييييد ي ل متنم ر، ورفض تصييييييييير فاته.  :وامليالوق يت
 ،ط ا المسيييياعدة، وال جوء إلى  يييييخص ت ق به، كاألهل، االتيار األصييييدقاء بتمع نو بال طف مو األقران 

ه ليس إيمان الم ت ن م ر ع يه أن  ، و الت ربوي  تفعثل دور المدرسيييي  فع الحماي ، من اللل ال جوء إلى المر ييييد و 
داف اآلمن ل ي االسييييتخ، تكوين علقات إيجابي   مو اآلالرينو التب ين عن الت نم ر فع حال مشيييياهدته. و وحده. 

 ."اإلنترنت"، واحتراف حقوق اآلالرين
ف وأهالع، أن نحتر مع  مثن، مر يييييييييدين و ع ثنا،   لعالجّيت، وتزضةةةةةةّمن دور المع ّيينالخّطت اإلرشةةةةةة دّيت ا

الصييييوصييييي ات أبنائنا؛ لكع يتع  موا احتراف الصييييوصييييي ات اآلالرين، وفع الوقت نفسييييه، ع ثنا أن نحرص 
ع ى ال ق بث   تت سييييييييم بال  ق  المتبادل ، وع ى أن تكون علقتنا معهم مسيييييييياح  آمن  لهم؛ لكع نسييييييييتطيو 

ا ف ع مشييييييييياركتنا بكل  ما يحدث متابع  ما يحدث معهم فع حياتهم، ولكع نشيييييييييج عهم ع ى المضيييييييييع  قدم 
معهم، دون الخو  من الشيييييعور بالذ نا أو من العقاب. ع ثنا أن نسيييييألهم عن األلعاب اإللكتروني   التع 
ا حقيقي ا بتفاصييييييييثل ال عب ، وقوانثنها، وكيفي   الفوز بها. ومهما كن ا نعتقد بأن   ي عبونها، وأن ن ظهر اهتمام 

، أو ة ثر مهم، ع ثنيا أال  نحكم ع ى أطفيالنييا ألن هم يميارسييييييييييييييونيه، بيل من هيذا الن وع من ال عيا ةثر مجيد 
معهم. إن   انوعي   االمهم  أن نشاركهم ال عا، واالستمتاع؛ لنستطيو حمايتهم، وفع الوقت نفسه نقضع وقت  

ن عتعزيز ال  قيي  المتبييادليي  بثننييا وبثن أبنييائنييا ي م ك  ن هم من االنفتييا  بييالحييديييث، حول تجيياربهم الحييياتييي  ، و 
ز ثقتهم بأنفسهم، وي م ك  ن نا من متابع  ما يحدث فع  مشاك هم، كما أن  بناء علق  متثن ، ومحب   معهم يعز 

 .حياتهم، وحمايتهم من األالطار، م ل: الت عرض ل ت نم ر اإللكترونع  
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ا فع أ .يجا أن يفع ه أولياء األمور، هو أن يبقوا قنوات الت واصيييييييل مو االطفال مفتوح ما  إن أهم   يضييييييي 
، والمعنوي  له، وذلك ، ع ثنا تقديم الد عم الن فسيييييييييييييع  الت حد ث ب حال الع م بتعر ض الط فل ل ت نم ر اإللكترونع 

سؤال الط فل عم ا إذا كان قد قاف بأي  عمل، كاستجاب  ل ت نم ر و  مو الط فل، وتفه م تفاصثل ما تعر ض له.
ي  ، وعدف االسيييييييتخفا  به.أالذ موضيييييييوع الت نم ر اإللكتر و  الذي وقو ع يه.  وف ع ى عدف إلقاء الو  ونع  بجد 

  تمكثن الط فل، وإ يييييييييييييعاره بقدرته ع ى مواجهو  الط فل بتات ا، وإفهامه بأن  ما حدث ليس ذنبه، أو الطأه.
اعمثن، والمحب ثن.و  الموقف. إعطاء الط فل و  الت خفيف ع ى الط فل، وتشجيعه ع ى االت صال بأصدقائه الد 

، أو أي   يييخص بالن آالر، موثوق به.المسييياح ،  تشيييجيو و  والد عم؛ ليط ا المشيييورة من المر يييد الن فسيييع 
، بعثد   ا   و"اإلنترنت".   االط فل ع ى قضاء وقت ترفثهع   عن الش 

ت نج   حوض القضةةةةةّيت ، والحد  منه،   قصةةةةةّ قد مت محاضييييييييرات، وندوات؛ ل ت وعي  عن الت نم ر اإللكترونع 
تع الخاصيي   ولياء أل ط البات، و  ، وجاهي ا، وعن بعد، من اللل منصيي  ، والت دريسييع  األمور، والكادر اإلداري 

ات إلكتروني  ، ومو جهات مخت ف ، م ل: "أكاديمي    يييارك"، BigBlueButtonع ى " ة منصييي  "، وع ى عد 
حي   ، و"الجمعي   الم كي   ل ت وعي  الصييييي  "، ضييييييمن  ضيييييمن أنشيييييط  برنامج تربي ؛ لتعزيز السيييييي  وك اإليجابع 

"  .برنامج " ييييييبابنا": برنامج الخصييييييائص الن مائي   لط ب  المدارس، ومو "مركز  يييييياب ات عج ون الن موذجع 
، وحق قت قصص نجا .و   تعام ت مو حاالت لطالبات، تعرضن ل ت نم ر اإللكترونع 
 

  المساعدة عطية ختام محمد
     :وادي موسييييييييييييى  المدرسةةةةةةةةتيالزتيعنهي

 ال  انوي  المخت ط .
  البتراء. المديرّيت 
  ص  إر اد وصح   نفسي  . الّزخصُّ
  ةاله العلمّيت  بكالوريوس. المؤهِّّ
  ا. 41 :دديس واهيالخبرةيعتيالزدريس  عام 
    ل مر د الت ربوي  المتمث ز. العبدال هجائزة الم ك  رانيا  الج ئنةيالح صلي:لي 
  وحاول أك ر من مر ة، وال تيأس. وابحث عن اصنو نجاحك بنفسك، رس لزك بعد حصولك :لى لقب الّزمةةيُّةن 

 نقاا الت مث ز فع داال ك، واعكس ذلك ع ى ط بتك، ومجتمعك، فالت مث ز تجرب  رائع ، تستحق  أن نخوضها.
 ا ل ت نمي  المهني  . لم ذا تقّدمت للج ئنة؟  ألن نع أحببت أن االوض الت جرب  الم ث   بالت حد ي، وألن نع أسعى دائم 
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 الخبرة التع اكتسيييييبتها من مشييييياركتع بالجائزة أن ها صيييييق ت الزتياكزسةةةبز  يمنيالّزقّدميللج ئنة؟يم يالخبرة 
حيث، والممنهج، والمنظ م الذي  البراتع، ومهاراتع، حثث قامت معايثر الجائزة بوضعع ع ى الط ريق الص 

 ع ى كل مر د أن يس كه؛ لثترك له بصم ، وأثر ا فع مكان عم ه.
 قض ي يتربوّيت ي 
 يات العالم   الّزعريفيب لقضةةّيت لم  الر قمي  ، و"اإلنترنت" اآلمن: ونعنع به توعي  ط ب  المدارس بتحد  السيي 

، وتشجيعهم ع ى استخداف "اإلنترنت"، بشكل إيجابع  وآمن، وتوعي  المع  مثن واألهالع، وتأهث هم،  الر قمع 
لم   يات، بما يحق ق الس  يالر قمي   ألطفالهم.بأسالثا مواجه  هذه الت حد 

ء آثارها، ، والحتوابأكم ها حياتنا ع ى لقد أث رت جائح  كورونا  األ:راضيالمزعّلقتيب لقضةةةةّيت،يومظ هره 
،  لمكافح  ماتالحكو  تطب قها التع األالرى  والقثود والت كي ف مو الت غثثرات التع أحيدثها الحظر اإلجباري 

، من ع ى "اإلنترنت"، يسيتكشفون الفضاء الر ق وقت ا طويل  ، لوحظ أن  الط  ب  يقضيون الفثروس انتشيار مع 
ة فع المسيييييييييييييياحيي  اإللكترونييي  ، م ييل: الت نم ر  دون إ ييييييييييييييرا  أولييياء األمور. ويحي  بييأطفييالنييا مخيياطر عييد 

، وقد تظهر أيضيييييي   ار  ، والت عر ض الى المحتوى الضيييييي  ، أثناء أداء موثوق  ةثر مواقو إلكتروني   ااإللكترونع 
 واجباتهم الد راسي  .أطفالنا ل

زيادة أوقات الفراغ لدى الط  ب ، وفضيول المراهقثن، فع اكتشا  األلعاب الجديدة،   العوامليالمسةّببتيل  
 والمنافس  بثنهم.

، واإلعلنات ع ى "اإلنترنت"، والمواقو اإللكتروني  ،  ،يونز ئج  للقضةةّيتيآث ريالّزعّرض  الت نم ر اإللكترونع 
، والت طر  ع ى "اإلنترنت من ومقاطو  "الفثديو" ةثر اللئق ، والر سيييييائل ةثر اللئق ، والت حر ش الجنسييييييع 

. . والت صدي لمخاطر "البث  المبا ر"، عبر مواقو الت واصل االجتماعع  ار   اللل المحتوى الض 
 ب ، ناء ال  ق  عند الط  إدارة سلم  الط  ب  ع ى "اإلنترنت"، من اللل االستماع الفع ال، وب  :وامليالوق يت

والحيالي  المزاجيي   ل ط بي : تق  بيات مرح   المراهق ، والمواطن  الر قمي  ، والمرون  الر قمي   لدى الط  ب ، وتع  م 
لم  عبر "اإلنترنت".  الس وك اآلمن، والمسؤولي  ، ومناقش  الط ب  عن الس 

بقاء أولياء األمور قرب أطفالهم، وتوجثههم، بشأن ي الخّطتياإلرش دّيتيالعالجّيت،يوتزضّمنيدوريالمع ّيين
تها، من اللل استخداف مصادر موثوق ،  كيفي   الت حق ق من المع ومات، عبر "اإلنترنت"، والت أك د من صح 

عند  تنظيم الوقتو . المدرسيييييي   واجباتهم تأدي  أثناء باإلضييييياف  إلى اسيييييتخداف محر ك بحث آمن لألطفال،
واالنتباه الى بعض الحثل المسييييييتخدم ، من قبل بعض المواقو والخدمات، وتجن ا  اسييييييتخداف "اإلنترنت"،

تشييجيو المع  مثن األطفال  ع ى الت حد ث مو الوالدين، عندما يواجهون و  األالبار الكاذب ، والمواقو المزي ف .
 . الكراهي من الت نم ر، أو الطابأي  مشيييييييياكل فع المسيييييييياح  اإللكتروني  ، أو عندما يتعر ضييييييييون ألي  نوع 
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تركثز الوالدين ع ى الط فل أك ر من المتنم ر، أو المشيييييك   ذاتها. هناك العديد من الخطوات التع يمكن و 
ات خاذها إليقا  الت نم ر أو الحد  منه، وتتضييييييم ن القياف باإلبلغ عن الحسيييييياب المتور ا بعم ي   الت نم ر، أو 

خص، أو حذفه من قائم  األصيييييييدقاء، أو ال متابعثن. لذلك، ع ثنا كأولياء أمور حماي  الحياة حجا الشييييييي 
 ، الر قمي   ألطفالنا، ومواجه  ما يتعر ضيييييون له، عبر المواقو اإللكتروني  ، وتطبيقات الت واصيييييل االجتماعع 

لم  الر قمي   لهم.  وتوعثتهم بعدف استخدامها بشكل الاط ، بما يضمن الس 
إن  إدراكنا المشيك    هو بداي  ح  ها؛ فاذا كنا نع م المخاطر التع تحي  بنا فع   قّصت نج   حوض القضّيت

المسييياح  اإللكتروني  ، يمكننا محاول  تفاديها، والعمل ع ى تحسيييثن عادات اسيييتخداف "اإلنترنت" الخاصييي   
 "، لكتروني  بنا. من هنا، تم  إطلق مشييييروع "محو األمي   اإلعلمي   ل طلب"، ضييييمن مشيييياريو "الت وأم  اإل

 ، "، حثث يضييييييييم  المشييييييييروع أربو دول: األردن  راك  بثن مبادرة "مدرسييييييييتع"، وبثن "االت حاد األوروبع  بالشيييييييي 
جورجيا، تركي ا، رومانيا. ومن اللله، تم  تنفثذ العديد من األنشط ، م ل: تصميم األلعاب، و"البوسترات"، 

يات الوالن شييييييييييرات، والفثديوهات، والكتا اإللكتروني   المخت  عالم ف ؛ لزيادة الوعع لدى ط ب  المدارس بتحد 
، وتشيجيعهم ع ى اسيتخداف "اإلنترنت"، بشيكل إيجابع  وآمن. كان المنتج  الن هائع  ل مشيروع تصميم   الر قمع 

 41، وكتاب ا إلكتروني ا يضم  وتصميم  معرض  إلكترونع   ، ((http://mls.mozello.comموقو  إلكترونع   
 مدرس .

 

  عهود خليل إبراهيم الخطيب
     :القادسييييييييييي   ال  انوي   المدرسةةةةةةةتيالزتيعنهي

 المخت ط .
  عثن البا ا. المديرّيت 
  ص . الّزخصُّ  ع م نفس تربوي 
  ةاله العلمّيت  ماجستثر. المؤهِّّ
  اعام   41 :دد س واه الخبرة عت الّزدريس. 
    ل مر د الت ربوي  المتمث ز. العبدال هجائزة الم ك  رانيا  الج ئنةيالح صلي:لي 
 و  من جديد، فع ق ا  :لى لقب الّزمةيُّةن  تبعديحصول ترس لز ا لتحقثق ح م، وبث  الر  م  قد تكون م  ه 

  ار  ع ى االستسلف؛ كن ذا أثر.
 والت عر   تقد مت من أجل أن  لم ذا تقّدمت للج ئنة؟ ، ، وحقيقع  لعم ع اإلر ادي  أتمك ن من عمل تقثيم فع ع 

. عف التع تحتاج إلى تحسثن فع عم ع اإلر ادي   ع ى نقاا الض 



كانون األول 2021 املجلد 58- عدد خا�ص  املعلمرسالة 92

 
 
 
 
 
 

 م  الخبرة الزت اكزسبز   من الّزقّدم للج ئنة؟  
توافرها لنجا  العمل، والت س سل الممنهج. ووضو  الخطوات، تمك ن الفرد من اكتشا   يتعثنالتع  ق الد  

 ذاته، بصورة أفضل، وزيادة قدرته ع ى التع بثر عن الن فس بقو ة.
  قض ي  تربوّيت 

أن ه: بالت ع  ق ةثر اآلمن لدى المراهقثن، حثث ي عر    الت ع  ق  المشييييييكلت العلقاتي  :  الّزعريف ب لقضةةةةّيت
، واالنفعالع  الس  يم ايما بعد.  رابط  انفعالي   قوي  ، تنمو لدى الفرد، مما يساعد ع ى الن مو  االجتماعع 

صييعوبات كبثرة لدى المراهقثن ذوي التع  ق ةثر اآلمن بأسييرهم   األ:راض المزعّلقت ب لقضةةّيت، ومظ هره 
ا فهم يت سييمون بضييعف ال  ق  الذ اتي  ، ويشييكون دفع الموازن  بثن االسييتقلل الذ اتع  وحاجات االرتباا؛  ائم 

من اسيييتمرار العلقات، ويتسيييب ا الت جن ا من المراهقثن ةثر اآلمنثن بمشييياكل مسيييتقب ي  ، ضيييمن علقات 
الت ع  ق ةثر اآلمن فع مرح   المراهق ، هو افتقار لمصييييييييدر مهم من مصييييييييادر تكوين الهوي  ، و  االرتباا.

، وع ى الت وافق لدى بعض حثيث من الممكن أن يكون  الت ع  ق الز ائيد باألقران له آثار سيييييييييييييي بي   ع ى الن مو 
.  المراهقثن، حثث يكون الت ع  ق ع ى حسييييييييياب قدراتهم الخاصييييييييي  ، وع ى وقتهم، وع ى نجاحهم األكاديمع 

وجود مجموع  من االضييييطرابات الفسيييييثولوجي   التع تتم  ل فع: اضييييطراب النوف، فقدان الشيييييهي ، نقص و 
كوى الحشوي   المستمر ة.ا وجود مجموع  من األعراض الن فسي  ، كالق ق، واالكت اب، و  لوزن، اإلمساك، الش 

ديد الذي ال يتناسييييييا مو الموقف، عور بالذ نا،و  والحزن الشيييييي  صييييييعوب  و  ضييييييعف ال  ق  فع الن فس، والشيييييي 
.و  الت ركثز،  اضطراب األداء االجتماعع 

  العوامل المسّببت ل  
    الط فول ، حثث تؤث ر  خصي   الط فل، والصائصه المزاجي  ، بصورة كبثرة ع ى الت ع  ق؛ فالط فل مرح

الذي تصييعا تهدئته، والط فل سييريو الغضييا، ةثر المتجاوب، مقارن   بالط فل الهادئ، أك ر عرضيي ، 
 لمواجه  صعوبات فع الت ع  ق اآلمن مو اآلالرين. بطبيع  الحال،

  ف الر عاي  ل ط فل ع ى نم  تع  قه باآلالرين؛ فاآلباء الن اقدون، والمتسييييييي  طون، يتوج هون  يييييييخصيييييييي   مقد 
 للنسحاب فع العلقات االجتماعي  ، مما يؤث ر بالس  ا ع ى تع  ق الط فل اآلمن باآلالرين. 

 وقدرات األف ، بالذ ا ، نتباه، كلٌّ ت، كعم ي   االالت طيابق، والت نياسييييييييييييييق بثن قيدرات الط فل وتكوينه المزاجع 
 منهما لآلالر، والت جاوب المناسا أمٌر ضروريٌّ فع البرات الت ع  ق.

  وي  مو اآلالرين. فإذا البث   التع ينشأ فثها الطفل؛ إذ إن  الخو  يشك ل العائق األكبر فع االرتباا الس 
ت فاعل فع اال يييييييييييتراك، وفع العاش الط فل فع بث   م ك د رة انفعالي ا، يمكن أن يواجه صيييييييييييعوبات بالغ  

 الود ي  مو اآلالرين.
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،   ونز ئج   للقضةةّيت، آث ر الّزعّرض عف، وبالت جن ا االجتماعع  األفراد ذوو الت ع  ق ةثر اآلمن يت سييمون بالضيي 
، ولدعم   آلالرين،االن اتج عن االفتقار إلى األلف ، وإلى الت وق عات السيييي  بي   ل ذ ات، وأن هم ةثر مسييييتحق ثن ل حا 

، ولكن يمنعهم وع ندهم  يييييييكوك ك ثرة حول  يييييييخصيييييييث تهم، حثث يتمث زون بالر غب  فع االت صيييييييال االجتماعع 
 الخو  من عواقبها.

  الخّطت اإلرش دّيت العالجّيت، وتزضّمن دور المع ّيين
  الت وكثالت دريا ع ى مجموع  من المهارات، كالت دريا ع ى المهارات االجتماعي  ، م ل: السييييييييييييي  وك ، دي 

 ورفض الط  بات ةثر المنطقي  ، والت عبثر عن عدف الموافق .
 واالعتزاز.  الت دريا ع ى إبداء اإلعجاب، والت عبثر عن الوجدان، وتقديم الموافق ، والت قدير 
  الت دريا ع ى مهارات المحادث  التع تتأل ف من بدء المحادث ، وتوجيه األسييييييييي   ، وإنهاء المحادث . وهذه

هارات يتم  تقديمها فع مجموع  من المواقف التع تشييتمل ع ى الت فاعل مو األصييدقاء، وأفراد األسييرة، الم
 والغرباء.

  واالستقرار، واألمان. كما وقد تكون مصدر ا ، ئيسع  لتنمي  الحا  : األسرة هع المصدر الر  العلج األسري 
ماء ت نشييي   األسيييري   إلى فقدان االنتمن مشيييكلت تنم ع االضيييطرابات فع المسيييتقبل، حثث يؤد ي سيييوء ال

لألب، كمصييييييييييدر ل سيييييييييي  ط ، ولألف كمصييييييييييدر ل حنان؛ مما يدفو بهذا المراهق إلى االنتماء لمجموعات 
عور  . لذلك، فإن  إ باع الحاجات األساسي   لألبناء يرتب  بزيادة الش  منحرف ، بح  ا عن اال يباع العاطفع 

غوطات.   أجمو؛ مما يهث  باآلالرين، وبالعالم و  بال  ق  بالذ ات،  المراهق لمواجه  االحباطات، والض 
  م الوالدين ل مشييييييييييياعر، ووجهات الن ظر. والت قب ل يجعل المراهق أك ر الت ع  ق اآلمن بالوالدين، ويتم  ل بتفه 

، وقائي ا ل مراهق ضييييد  المرض الن ف  ييييعور ا بالقيم ، وبالن جا ، والرغب  فع اإلنجاز. كما يم  ل عامل   سييييع 
، وع ى الت فاعلت األسيييري   اإليجابي    وضيييد  االنحرا . إن  من الضيييروري  الت أكثد ع ى الت عزيز اإليجابع 

ز من قدرة المراهق ع ى أن يكون أك ر مرون ، وأقل  عدواني  ، وأك ر  عور ا بالقيم  واألهمي  .  التع تعز 
ف  ال  امن تعانع من سوء توافق اجتماعع  مو اآلالرين، وانخفاض   تقّصت نج   حوض القضيّ  طالب  من الص 

ه نحو  بتقدير الذ ات؛ مما أضييييييعف ثقتها بنفسييييييها، باإلضيييييياف  إلى ارتفاع مسييييييتوى االكت اب، والعدوان الموج 
البيي  ع ى الحييديييث اإليجييابع  مو الييذ ات، و  ع ى  التيي درييياالييذ ات، واآلالرين. ترك زت الج سيييييييييييييات العلجييي   ل طيي 

المهيارات االجتمياعي  ، وتوكثد الذ ات، والعمل ع ى تغثثر األفكار اللعقلني   لدى الط الب ، باإلضييييييييييييياف  إلى 
ا م حول   ، حثث أبدت الط الب  بعد عدد من الج سات تقدم  ها، فع علقتها مو نفس اعقد ج سيات علج أسيري 

صيييي  ك  ل بالن جا  إال  إذا كان يتمت و برو  الفريق؛ لذلك فع قالعمل ال يت وفع تقب  ها، وعلقاتها مو اآلالرين.
 هذه، تجدر اإل ارة إلى دور كل   من الط البات، والمع  مات، والمعنث ثن فع نجا  العمل. الن جا 
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