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 كلمة العدد              
تأســــيس الدولــــة األردنيــــة هــــي مئــــة عــــام مــــن العطــــاء والخيــــر المئويــــة األولــــى ل

رادة،  والبنـــــاء، ومســـــيرة حافلـــــة بالبـــــذل واإلنجـــــاز، وقصـــــة وطـــــن أبطالهـــــا أولـــــو عـــــزم وا 
ـــة ـــة االجتماعي ـــروع الدول ـــة ل ـــة هاشـــميون رســـموا صـــورة زاهي ـــو واإلنســـانية والتعليمي ، وأول

ن دور سياســـي عبـــر مـــلهـــا حنكـــة جعلـــوا مـــن األردن دولـــة لهـــا ثقلهـــا بفضـــل مـــا أكســـبوه 
ــــاون، والفضــــل  ــــرام والتع ــــى االحت ــــة عل ــــة قائم ــــالم قاطب ــــع دول الع ــــات دبلوماســــية م عالق
ــــة،  ــــى السياســــة الحكيم ــــود إل ــــةردن يع ــــا ل ــــة وبنائه ــــذه الصــــورة االيجابي ــــي صــــناعة ه ف
ــــ  عبــــدهللا األول  ــــة المل ــــو  األردن الهاشــــميين مــــن جالل ــــدن مل ــــة مــــن ل والمواقــــف الذكي

الملـــــ  طـــــالل وابنـــــه الملـــــ  الحســـــين بـــــن طـــــالل "البـــــاني"، بجاللـــــة  االمؤســـــس، مـــــرورً 
خــــالص الشــــعب األردنــــي  وصــــواًل  إلــــى االبــــن والحفيــــد الملــــ  عبــــدهللا الثــــاني المعــــزز، وا 

 العظيم وانتمائه ووالئه لقيادته وأرضه.

إنهـــا محطـــة الســـتلهام التـــاريو المشـــرق للدولـــة األردنيـــة، والتطلـــع إلـــى األمـــام، 
ــــا ا ــــارة تســــتمد منه ــــون من ــــق لتك ــــر نحــــو مســــتقبل مشــــرق لتحقي ــــدروس والعب ــــال ال ألجي

ـــا  ـــا منيًع ـــة، وســـيبقى األردن قوي ـــة الثاني ـــي المئوي ـــاء ف ـــدم واالزدهـــار والبن ـــد مـــن التق المزي
ـــن الحســـن حفظـــه  ـــاني اب ـــدهللا الث ـــ  عب ـــدى المل ـــة الهاشـــمية المف ـــي ظـــل صـــاحب الجالل ف

 هللا ورعاه.

 األمين العام للشؤون اإلدارية والمالية

  جوى ضيف الله القبيالتالدكتورة ن
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 الذكرى المئوية األولى لتأسيس الدولة األردنية الهاشمية
مجــــــاد ســـــالمة المحــاميـــــــــدالمعلمة: 
 
 ا

ساسية المختلطة
 
 مدرسة القادسية ال

 لــــــواء المـــــزار الجنـــوبيوالتعليم لتربيـة مديرية ال

 
ن ة لعشِنا م ميَ م اامةر ا وا اِة م الرو ا في اية ا اةمةا المئوية رصااةصااةش الِاارنما دو مة  و   ْت في ساامة ا الدر 

وهي اعدة ش  ،ليِعنيم المنكش المؤساا ا ش صاا و م العِسااي ا والي ة ا يده  ة أل رش اةركا و راةتش الساامة ا  عنى أو ي الغيةرى 
ااِاش ش  الرو ا والجساا ا ِاارألش اةر   ا وهر ش ش  عو م اةر  يَّ في قيٌة وال هر ي ٌة زنعوٌ  مق ساايي يِة  ش الزنعو ٌة ال ِاار  أرضااش ش ِو

  ة الِااااا ة  ش في سااااايواا  ا ارعقةهة المنكش المؤسااااا ا ش عي ش  ا والق  ش ِاااااةه  ش العةرن ا عنى عضااااااديةتا وا   ،ألشْورا أخوي  
 ة اةروا ش را الق  ا واةبا الوا ا إ َّ وهي ِااةه  لِاا  ا ش اةر   ا عنى أسااوا ،ال ةِااموو م اةوفية ا ارعقمْوا ي ة عةلي الساامة 

همة سرى فنسااألو م  عةرن ا ِاا ة  ش وال   فهي اا ا قألرٍ  لن ، ع سااَّ ش م  ة عي م الِاا ة  ا  ،العي ارعقتا الساامة م وادعضاا م أجسااة م
رم الاَ م والِاة م م  العاِيةا  ،المئوية ميَ ش الممنكةا الدرَّ ا الِااارنهةا  وهي  ،عِاة ا واال قية ا واالسااا إ َّ ة االساااعقَاش الحي درَّ

قْت خةصاار م اةمةا فاة م اةر  م منجِم اةِااقة ا يوتم الدب ا والوفة ا اَ م الم ةجرن م  ،اعدة ش ال معا والوجعا  ال ااةش العي مزَّ
 زفم القنبش و    يوتش الِربا دو مة دن تا ال اسااااةش اةةِااااقة ا وفو ة وعجساااا   ،واة صااااةرا عقةسااااْم ة الرَّهومم والمصااااورم وال ار

 .اةر  يم فةدعض م اةداة م 
ااااااااااااو ش الدهو ش الِمو ش  ا الساااااااااااااية  ا دهو ش ال يو  ا وعمو ش آاا اليوتا آ إ   ة عي ش ا السة ي اي  الدسااااااااااااو ا الدا ش الِر

مش الز  ،والمرو  ا صاااةدبش الوصاااةيةا ال ةِاااميةا عنى المق ساااةتا السااامةويةا  ما واةقَ ا نإ َّ ة عدرنرش الغم را والاةقور ا واِاااْ
هْا  .ةِااااااااميةوعسااااااااعمر  اِي    المسااااااااور  ال  ،المِجور  إ َّ ة العةرن ش الممع م في عروقا مة ف حا هيٌك م  فيكا المئويةا 

 عرْفتم أوم ة الِةلم ش مة مِ ى المئوية؟ ها عرفعْ  عضديةتا الممنكةا اةر  يةا ال ةِميةا؟
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جيةاش م  اةر  وو  لي ة  ومِ   اة ،ا هةِاااااا  اةأل ةرمئة عة  في ال ضااااااةا والعضاااااادية جساااااا هة منوك آ 
ل اةماة في الم ألقاة، ف احا  وا  ش اةر  وو  عنى ما ار قرٍ  م  عاِساااااااااااااي  الا ولةا  ال موحج الوأل ي اةكسر اساااااااااااااعقرارا وا 

 .ا لمسور  ال ةِموو  المظه ر    لنقية  ، مة يِاا اسعمرار     ودي  ئاةر  يةا، في وفة
ي أت لدظة عةرنخية  ،لى م و ة مِة إة يوصاااااااااوا المنك المؤسااااااااا  عي   اةوا م ح ي اية عِساااااااااي  ال ول

ما اةمور ح دإفةصااانة في عمر المِااارأل الِر ي، امِاااروٍت عر ي وعجةوز في  مة لد  اةلاَ  الِر ية م  عة يةت، 
ن  الِر ي الحي سةر م  أجن  ِااااارنم الِرب الِااااارنم الدساااااو  ي  عني لعكو  اةر  اةر  ية  كال ةِااااامي آ حاك الدش

واساعمرت المساور ش اِ  اساعِا ة  المنك المؤسا  عنى أساوارا الق  ا الِاارنم، ع  مة  و ي اةلمنك . اليوصانة وال  ف
المنك ألَا  سااااااعور الممنكة اةر  ية ال ةِاااااامية  عنى اةر  ، واةيِ  اةر  وو  آ حاك، وخط   ةألَا ي  عي   منك  

 .دعى اآل  مع اِك العِ يَت العي جرت عني  خَا الِقو  المةضية ا   ، والحي مة زاا مِموال  1952في عة  
عنى اةر  ، وم ح حلك العةرن  ي أت  ةمنك    و ي اةلمنك الِاااااااااااةب الدساااااااااااو  ي  ألَا 1953وفي الِة  

َ  إقةمة المؤساااااساااااةت القة ر  عنى ا  المردنة اةه  في عةرن  اةر   وهي مردنة الي ة  و  ع    ار  ِاااااؤو  ال ولة، فضااااا
 ا   عِهوا وع ظي  وعساااااانيا القوات المسااااااندة العي دمنت عةج الجيل الِر ي، وعني  فق  اعخح المنك الدسااااااو  قرار  عةإ 

اااااجةع   ةجرنئ    لىإيإعهة  قةئ  الجيل اليرنألة ي انوب اةِاااااة اةاضاااااةفة  1950يعِرنب قية   الجيل الِر ي عة   ةِو
ة  ة  الرادا الِظي  عرف أ  الجيل هو أساااا.   اةر  وو لى القة إ جنوزنة، وعساااني  قية   الجيل اقية القية ات اا
 .ال ولة وسر قوع ة

ِاا ت  ِااة  الم ار  والجةمِةت والم ا  وعموزت فعر  دا  المنك الاة ي الدسااو  ي  ألَا اةلي ة  والعألونر، و 
ر   في حلك ةالصااادية والي ى العدعية، وهورهة الكسور، ره  اا العد يةت ال اخنية والخةرجية العي اة ت عِصاااام اة

 .  الوقت
عة   ة لألر   في الساااااةاع م  ِااااااة وم ح عولي جَلة المنك المِزز عي   السة ي سااااانألةع  ال ساااااعورنة منك  

 صااااَدةت جحرنة ِااااامنت  واديإ، سااااةر اةر   اقية   جَلع  وعوجو ةع  الساااااةمية لنداومةت المعِةقاة  دو 1999
رعكز وصااااا اةر   م  ال وا المؤسر  في الم ألقة والِةل ، يلِسااارنة، لالدية  الساايةسااية واالقعصااة ية واالجعمةعية وا

لساايةسااي لى االسااعقرار اإضااةفة إ سااة ،  جةز ال وعي وعرسااو  ال يموقراألية وادعرا  سااية   القة و  ودقوأل ااعنى اا
 .  واالجعمةعي في الم ألقة، ره  اا العد يةت العي عِصم ي وا الجوار والِةل  أجمع

ا  " الجيل الِر ي"القوات المسااااااااندة  سااااااااعظا،و  ،امة اة ت   اهعمةمةت جَلع ، فق واةج ز  اةم ية، في جش
دظوت هحه المؤسااسااةت ااةفة أِاااةا ال ع ، م  عألونر وعد و  وع رنب، لعاقى في مواج ة اا العد يةت ال اخنية 

ةر  ي، يي ادعيةجةت المواأل  ادوز عنى مراف  خ مية عنيوأصاا اةر   في ع   المنك عي   السة ي . والخةرجية
ة في مجةالت الرعةية الصااااااادية والعِني  والألرأل والعك ولوجية الد وسة وهورهة م  المجةالت العي وفرت وخصاااااااوصااااااا  

 .أفضا فرص الدية  لنمواأل و 
اااااجةعع  م  اآلاة  واةج ا ، وأضاااااةف الِ و  م  الخألوات  لق  اساااااعن   جَلة المنك عي   السة ي قوع  ِو

ي عمر ف  سااِا   أ  يم   .  ية لي ة  ال ولة والمجعمع، واسااعمر اةر   وادة أم  واسااعقرار وموئَ لنِرب اةفةالرنة 
مة  ا   وسااااا اقى عنى الِ   والوع  ،   ساااااميع مجوبإجَلة المنك عي   السة ي ويِز منك ، وأ  يدمي   اةر   

ز عي    السة ي ي  الدسااااااااااو  وولي ع  ه والِةئنة ال ةِاااااااااامية دهظ   جَلة المنك المِز ا و  .ال   وجري في عروق ة
 واةر   الغةلي ااا خور.
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 عنوان النهوض واالرتقاء المئوّية
 سامح الضروس د.

ساسية للبنين مدرسةمدير 
 
 الحامدية ال

 
ي ةت وعقن اةت وأد ا  عةرنخي ولة اةر  ية ااا  مة فو ة م  عد   ، واسعألةت ةمر ت المئوي ة اةولى عنى ال  

ق   َ   ة عنى اا  الِقاةت العي ل  عك اةر    خَل ة أ  وعق   عنى  روب المج  وااصَ  والعموز واا جةز، معهو   دةئ
دع ى المنك ردم    و  ا م  المنك عي   اةوايو   و و  عدقو  العألنِةت العي رسم ة المنوك ال ةِموو  ي    

اةر     ، فره  اا القَقا السيةسية العي ِ  ع ة الم ألقة إال  أ   ورعةهدهظ      المه  ى عي   السة ي ي  الدسو
 ق  أسيت لجميع  وا الِةل  أ     ولة حات سية  ، و افع ع  دقوق ، ويدمي أرض ، ونعألن ع  ائم ة لَرعقة  والعموز.

ي  في عدقو  إ جةزات ايور  خَا االمو  ر  ي ة، ع ا ا المئوي  لن ولة اةق  اة  لنقية   ال ةِمية فضا الس 
فره  ضِما الموار  وعواضِ ة إال أ   اةر    ظا  مدةفظ ة عنى اسعقراره و ِةأل  االسعراعوجي في جميع الجوا با 
ة وعراس ة سيظا  د و م اةجيةاا المعَدقة، واسعألةت أ  وواز  يو  العق     والمجةالت، و  ى مع اةي ة  دضةر   وعةرنخ 

والمدةفظة عنى قيم  وسوايع  العي عوارس ة ع  اةج ا ا والسنما الصةلا مم   ق موا أرواد   رخيصة ف ى  الِصري  
 .  لسرى اةر    الأل  ورا

، ول  ععخا  ووم ة   ست عنى المج ا ولة اةر  ي ة العي عِس  فمئة عةٍ  ج ور  أ  عكو م سجَ  عةرنخي ة مِرق ة لن  
، ودهظع ة في ص ور الر جةا الحو  ظن وا قةاضو  عنى جمةرا ع  حاكر  اال عصةرات العي عو ج ع ة عنى م ى العةرن ا

موخ.  ِ ا وأزهةرا، ومرسوم ة عنى ج را  االععزاز وال ، ومزروٍت في القنوبا ورو    دي    لوألٍ  م سوٍج يخوو ا الدب 
وا، واة  مسةال  يد سة ي ة عحى في المواقما اا وق  دظي اةر    خَا مئونع  اةولى اماة ة مرموقة يو  ال  

رسة   عةئ  القة و  والمواأل ة الصةلدة، لونِبم  ا ال يمقراألي  وا  وهورهة م  المواقما العي اة ْت ألرنق ة لني ة ا والع دو 
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موع ة في المدةفاا ة يشسعِر ش يرأي ا، وياو ش صوع  مسأ وار ا إقنيمي ة في القضةية الِةلقة، ويصاام وسيأل ة سيةسي ة رئيس  
 ال ولي ة. 

قةت خَاا مسور  مئوي ة عةرنخي ة أكيرش  لوٍا عنى القية    فق ر  اةر    الهةئقة عنى عخأل ي الِراقوا والمِو 
ِب، و قألة االلعقة ا في حلك هي اةر      ِ ، و و  المنك وال و  ، والعواؤ  هور المسيوأل يو  أأليةفا المجعمعا الِر

ر، أو عِس ر عجنة االز هةر، وهو مة ل  ياْ  خَام مئة س ٍة م  ومصةلد  والخوف عني  م  عغو ر يوصنة ا لع ألو 
وا ج ا ة إلى ج ٍب في جميعا مجةالتا العغو ر  دو اةفضا. ولة ال عي أصادْت في مصةف ا ال    عمرا ال  

ج م  و وق  اة م الر يع الِر ي  أكير عد ٍ  لن ولة اةر  ي ة، فق  عةِْت وسط ل وٍب مدعرأٍل، واسعألةعت الخر  
ولة ال ةضجة ال عي عهعاش أيوايم ة لنجميع، وعدعض  زو ارهة، وعق    الخ مة  ة لن   اةزمة اصورٍ  أقوْى، فصةرت أ موحج 
لرعةيةهة، ره  اسر  اةعاة  العي عهوألش ق رع ة المة ي ة، وق  رس م اةر    صور    ةصِة عنى مرأى أ ظةر الِةل  أجمع 

ر  وا م  أوألة   ، فن  وج وا في سةعةت الضو  م  وال ةزدو الَجئو في اسعيِةب  ، وِش   مم   عِر ضوا لن  ااةتا
.  دةضٍ  ل   سوى اةر   

فةلمئوي ة اةولى م  عمرا ال ولة اةر  ية عؤس   لمردنة قة مٍة م  ااِراألا لنوأل  والمواأل ، ول  وعدق    
ايت العضدية في سيون ، اةالععمة ا عنى اةصوا والسو حلك إال اةلِزنمة واارا   والعهة ي في دب  الوأل ، وخ مع  و 

خْت فو ة الدب  واله ا  ل حا الوأل ، وامسةور  الِن  الد و ا ااا  معألن اةعا  الِصرن ة العك ولوجية العي أصادت  العي رس 
 ة.مع وا ة لن  وكا واالرعقة ، ومجةرا  الِةل  الحي يسورش يخألى واضدة  دو ي ة  مسعقيٍا لألجيةا القة 

ولة اةر  ي ة، وه وئ ة لقةئ  الاَ  المنك عي   السة ي ي  الدسو  ال حي عسن   الراية ال ةِمي ة  ه وئ ة ل ة امئوي ة ال  
ردم   ، فدق   خَا س وات دام  م جزاٍت ايور  وج  ت اة ظةر  ك الاة ي الر ادا الدسو  ي  ألَا  وال ه المنم

ة اِوو  أي ةئ ، وفي ظا  الراية ال ةِمي ة إلى اةر    ا ولٍة عِ ي الك سور عنى الخةرألة ال ولية، دهظ   وأل  ة مدروس 
 الخه ةقة. 

ةهر   ولة، فةلجيلش هو السيةج اآلم ، والِو  الس  وعظا  مؤسسة القو ات المسن دة اةر  ي ة م  أه    عةئ  ال  
ولة أروتم لودةتا ال صر في سةدةت عنى رادة أي ةئ ، وق  رس  رجةا الجيلا خَا الس وات المةض ية م  عمر ال  

ر _ مسةال  يشْدعحى وق و   في االلعزا ا والِجةعة واال ضاة  والسو اد  ٍ  الاألولة، وفي مية و  الِز  والهخةر، فاة وا_
 الجيلا اةر  ي  وعِن موا ف و م الِسارن ة والقعةاا 

ال  ظة ا، واة وا و عنى   جا القة   الِسارنو ، فق  عر  وا في م رسةا
 مِةعام مِرقة  في المدةفاا الوأل ي ة والِسارن ة.
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 وتستمر المسيرة
 ريماس نضال غوانمة  :الطالبة

 المختلطةمدرسة فاع الثانوية 
 مديرية التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الغربية

 

 
  وو  مرور مئة عة  عنى قية  ال ولة 2121عمر اةية  مسرعة  ي ة ليِعي وو  الدة ي عِر م   يسة  عة  

ةقة،ي أ م ح حلك الوو  ي ة  أر   الخور والِألة ، لك  مردنة ي ة  اةر   اة ت ألوننة  اةر  ية، لق  وئة ومن ِو
أجا ي ة   الصخر م في ال ةِموو  وأي ة  هحا الوأل  الحو  عخألوا الصِةب ودهروا  والِقاةت، واِز اةلصِواةت 

 الوأل .هحا 

،لى إم  ماة  عي   مور سةر اة  ، 1921عمة  في آحار م  عة   إلىواِ  اضِة أِ ر فو ة عوج   مِة م
  .1921 يسة  عة   الدة ي عِر م ح اسعألةت أ  يِن  ال ولة اةر  ية اةس  إمةر  ِرأل اةر   في إ

يدق  دن  دو  اة  عنى اةمور أ   الد و ،م ح حلك الوو  ي أت مردنة ج و   م  عةرن  اةر   و 
ِةراة و ج و  اةمور ومسةعي  وم اةر  وو ،اةر  وو  في العخنص م  اال ع اب اليرنألة ي الحي اة  وسقا عنى 

 لق  افِرسنت يرقيةت االدعجةج لنم  وب السةمي اليرنألة ي في  ،اةر  وو  ي أت المألةلب اةلعخنص م  اال ع اب
 عضم ت رفك اال ع اب والمألةلاة اةالسعقَا.

  في عمة  ألةلب يرفع 1928الدراة الوأل ية م  مسةعو ة ع  مة عق ت أوا مؤعمر وأل ي عة   زا ت
  في  ج و  اةمور عي  لعسة    ،1933اسعمر عق  المؤعمرات الوأل ية دعى عة  و  اةر  ،  السية   اليرنألة ية ع

 ي  الدسو    ي أعن  في  اةمور عي جت هحه الج و  جميِ ة يحلك القرار العةرنخي الحوعو   االسعقَا،السِي  دو 
َ  عنى   عِةل ر  خن هة العةرن ع  اسعقَا اةر   لور   سمو اةمور عاة ِةكر ا  ،أواف  عنى هحا القرار ى)معك

وم ح  ،  وو  االسعقَا1940  م  أيةر عة  نالخةم  والِِر فع  لألمور مة صاة إلي  في  لِِيي واسق ة اداومعي(.
 منك ة عنو ة. عي   وسمو اةمور  ال ةِمية،ت إمةر  ِرأل اةر   اةس  الممنكة اةر  ية عرف حلك الوو 
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وا اة عي   دو  ِ   ع   المنك  ،اِ  إعَ  االسعقَا ي أت مردنة ال  ضة في اةفة المجةالت
إصَدةت    ِ  إال أ   ع ،مره  قصر فأمة ع   المنك ألَا  اسور .المؤس  إ جةزات سيةسية واقعصة ية واجعمةعية 

  معوافق ة مع ال ظ  1952ليِعي ال سعور عة   واالجعمةعية، سعورنة عززت الدرنةت السيةسية واالقعصة ية 
 ال يمقراألية الد وسة.

 ،المنك الدسو  ي  ألَا اة ي اةر   الد و صقر قرنل الراية ال ةِمية يسعن  المنك ألَا وم  اِ  
الميمو    ه ع وفي ال يمقراألية،عِزنز  اة  م  أهم ة ال اخني،ةزات ايور  عنى المسعوي  جإ الحي عدققت في ع  ه

  .1950في اةوا م  آحار عة   عِرنب قية   الجيل العةرنخي ا  الوأل ية يإعَ  قرارا  ع سية اةر   اسعكما 

  اة ت في ةع مساا ل    و حا  ،1907 الدسو  الحي وقم مع إخوع  أي ة  الِِب الهنسألو ي اِ  درب
رب اِ  هحه الد اة  وواج  ة اةر  . س ره  الصِةب العي وسِ  وادعض  م  لجِ م    إلى هحا الوأل  المِألة  

لعرفع الرو  المِ وية ع   اةر  وو  والِرب  ؛ 1908جة ت مِراة الكرامة في الدة ي والِِرن  م  آحار عة  
سيب ا ل ة ماة ع ة وسقن ة  وا الِةل ونجِا م    ولة في مصةف   الِةلمية،هة هو الدسو  يقو  اةر    دو  أجمع،

ور  دةفنة لعرق  عو  الدسو  اِ  مس اةفة، واضدة مع ال وارفيِة مص اقية عةلية و ينومةسية مة عمع ع ا  قةئ ه م  
  .1999اةلِألة  في السةاع م  ِاة  لنِة  

اية ع  ه عزز م ح ي  الحي ،السة ي اي  الدسو  عي   المنك ، ويدما راية الاَ  جَلة وعسعمر المسور 
ل ةِموو  ا اا سة ؛ وة والعِ  ية السيةسية والدز ية وادعرا  ارامة  الدرنةت،ال  ج ال يمقراألي م  خَا دمةية 

  2114عة   جة ت رسةلة عمة م  ،أدهة  الرسوا مدم  صنى   عني  وسن  ااسَ  اصهع  ه  الم افِو  ع  
 لصور  الدقيقية لإلسَ . اظ ةر ا

ه يوااة اةر    دو المسعقيا المِرأل،اهعمةمعظي م   جَلعش  هأمة العِني  فق  أوال  ت عوجو ةع  في جةف  ، وع  
ه ةئ ة ا  لوجية المِنومةت وعوظيه ة في الغرفة الصهية واالهعمة  اةليوئة العِنيمية اآلم ة و و ي ة  الم ار  وا  خةا عك 

ة  م ار  هع  جَلع  اةلألناة المعموزن  يإوجا امة  والمِةها لعدقو  رؤنع  السةمية السةقاة.ت اةلمصة ر والمخعيرا
 .جميِ ة السة ي لنعموز الم عِر  في مدةفظةت الممنكة عي   المنك 

 سةع  ةفي عموز ة، و  عمو أسر م   ةل  لمةعيدت ل ة  د  الألناة أي أق ر مة عدق  م  إ جةزات عِنيمية  إ 
يراز ألةقع ة و عنى عد  ي اعةع ة  دو العموز.ا  قو  مة ا ة  سِى ل  وا 

السة ي م  رعةية خةصة اهئة  عي   ق م  جَلة المنك  عمةعد   أيِعرن ي الهخر واالععزاز ع  مة 
لحا  ؛ر  العي سة  ت  ور الِاةب في الع مية اةععاةره  الهئة اةكسر ا عِةر ا في اة ع وأق ر ج و  جَل ،الِاةب

ماة ر  فرسة  و  الِاةيي،ي ات السة ي لإل جةز واا عي   جةئز  المنك  إألَألمسا  ، ت الماة رات المنكية لنِاةباة
ِجِع   و سةهمت في رفع الرو  المِ وية ع   الِاةب  ماة رات وان ة ،وجةئز  جَلع  في النيةقة الي  ية العغوور،

 .الم ةفسة الِرنهة لعدقو  إ عةجية ع  ك اةلاَ  وف  إألةر م  العموز وااي اتعنى المضي في ألرن  
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 رك وأش  اةب،الِفئة  في ِؤو  امة أفعخر ي ور سمو ولي الِ   اةمور الدسو  الحي وضع اصمع  الخةصة 
ةسر اةكير افخر ا عنك الماة رات العي أألنق ة سمو ولي الِ   واة  ل ة  لإلي ات. ونزن  يفرصة م مة  ل  أ   ق   

 " ع اةفاةرمص"وماة ر   "قصي"،وماة ر   الِاةب،لعِزنز م ةرات القية   ل ى  "دق "فماة ر   ،لِاةبفي عدهوز ا
 ي ات.ع  ف ل ع  الِاةب وعدهوزه  عنى االيعكةر واا ان ة ماة رات

ماة يةت. ره  ِا الموار  وقنة ااان ة، لى جة ب الِرب في الظروف إوممة وزن  ديي وا عمةئي لألر   وقوف  
سم   وره في اسعقاةا الَجئو  الِرب م  الِراأل وسورنة واليم  وعق ي  المسةع ات اا سة ية العي خههت م  وأ

 مِة ةع  .

أعد   ع   ور جَلة المنك في رفع اس  اةر   عةلي ة اصهع  ين   دو أقم عةجز   ع  الكَ  إ  ي 
 ال يمقراألية و ن  السَ .

 ي ا  و  هحا الوأل  الِظي . ى ت العي عدققت عير مئة عة  م  الزم  عنى سر مئوية ال ولة عحار ة اةا جةزاإ  
 ة س سور اِ  و ِةه ه -   دهظ -المنكوعنى رأس   جَلة  ال ةِموو ،أرى أ  هحه اا جةزات مسعمر  عدت ظا 

ا يو   لى أعنى المراعب. إو رعقي يوأل  ة  ،مِ  و واصا المِوار و  

ع  مِِا د   جةزاا  فةةر   الصغور ادجم  الكيور اقية ع  و  ،اةلِما والي ة زالت دةفنة  مئة عة  اة ت ومة
مئة عة  مرت عنى قية  الممنكة اةر  ية ال ةِمية، و إح    عِةلى عمضي مئة عة  أخرى لألر    الظن ،في وج  

ِا ة . هس ة ةلِزنمة وال مةوااةلخور والِألة   ة ومنك ة ِو  .دهظ   اةر   أرض 
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 مئة عاممنذ 
 الطالب: جواد هشام عبد الكريم بني عيسى 
 مدرسة تبنة الثانوية الشاملة للبنين  

 لواء الكورةلتربية والتعليم المديرية 

 
المسااعقيا  ز، صاا رت صااديهة " الد  يِنو" أوا صااديهة دمنْت اةر   إلى دو  ةزم  يقةرب القر  و ي ه   حم 

ر في صااا ار  أع ا هة م ياٌ الم ِاااو ، ع   وصاااوا المنك عي    اةوا  .  شِاااا ول ، د في مم  العم   ي  الدساااو  مِة م
 :  جة  في 

   ياحلااوااااااام    أمةماااااك لألروا  ق        را  الِرب ع  ي ا وا   قص ت سش 
 ا وخة وا دقوأل الِ   ال عكنااواِر          عنك السرا  وا   را  الاألغاة  يا ة

 ولي  يِرو قواهة الوه  والهِاااا        ااة ئأي ا ع  أصا مي  فن  ععخاا  
 خنم الوعو  وال العسونم والدوا       عواصا السِي ال وس ى عزائم اة

  ك الِااِب اةر  ي  اِ هة ؛ فعدن قوا دوا راية الدرن ة والمسااةوا  والِ الة الممع   الى الِااجر  ال ةِاامية،  
ةرقِة السااااااااااااةدة الِةلمية، ونعيوأ    يزوغ  ج  اةر   عنى1921لوؤحا  في  يسااااااااااااة  لِة    ِ ألة نة عنى خر مرموق   موق

الِةل ، ونجساااااااا   ياألوالت ِااااااااِا  مِة ي الوفة  واال عمة  لماة   السور  الِر ية وقة ع ة، دةمنو  في أع ةق   رساااااااااةلة 
ل صااوب االد  وسااية   القة و  و يح الظن ؛ فة يرى المنك المؤساا  عوألو  الَِقةت مع  وا الجوار، واة  لهنسااألو  

في لى وأل    اة ، وعِويضا   ع  خسااةراع   فو ة. و إاةكير في مِاروت ود   الضاهعو ، والمألةلاة اِو   الَجئو  
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ِاااا ر أيةر م  الساااا ة السااااة سااااة م  وأل ي ع  اال ع اب اليرنألة ي في الخةم  والِِاااارن  السااااعقَا الع  ه، اة  ا
 واةر ِو  م  القر  المةضي. 

خت فع-المنك ألَا ي  عي    –ة لوال صااااااة ع ال سااااااعور   سااااااية ي ة واجعمةعي  ومة اة  لألر   أ  و عظ رساااااا 
الدية  ال يمقراألية عنى أساااااا  عصاااااارنة، لعم ا الصاااااايغة الج و   عنى ِاااااااا مجن  ال واب والداومة واال عخةاةت 

 الِِيية.
، وجر  ه   ة قية ع س  أمة  المنك الدساااااااااااااو  ي  ألَا ألو ب   سراه لسة  اا جنوز ع  الجيل اةر  ي مِر  

 ، آخر ع خٍا و هوٍح ل   عنى أرضااااا ة لع اسااااار ِاااااواع   العي اة ت مغروز  في قنب جيِااااا ة، عدت لوا  عر ي  أر  ي 
ز ال  ج ال يمقراألي يعهِوا الدرنةت الساايةسااية و ِااو  اةدزاب لصاام وأساا   في المصااةلدةت الِر ية وعودو  ا ،وعز 

 سألية واالعع اا. الِر ي عدت سوايت سيةسية قةئمة عنى الو 
ساااااِت عنى رقِة السااااةدة الِةلمية والِر ية؛ لعوضااااايا   جا وأل ي في إقةمة عَقةت  ينومةسااااية ممع  ، عو 
موقم الصااااااااارات الِر ي ااسااااااااارائوني والعِ    ادمةية المق ساااااااااةت ااساااااااااَمية في الق  . لق  أعة  المنك الاة ي سقة 

الصاااااااا وو ي في مِراة الكرامة: ارامة الِز  والمج  واااة  اةر  وو  اِ هساااااااا  ، ودهظ أراضااااااااو   م  زدم السِاة  
ة؛ واقعصااااة ي   ة،ي  ة، وعنمة، وعسااااارن  لِااااِي ة المغوار الحي وعهةخر يعدقو  الدضااااور اةر  ي  في جميع المدةفا: سقةفي  
الممنكة   ار ة ةي ةئ ة في مة ومجة ي  فسااألِت الجةمِةت الواد   عنو اةخرى، واة  ومة زاا العِني  اةسااةساااي إلزامي  

الداومية، و مت الصااااا ةعةت اِااااااا سوري هةئا، فاة ت الصااااا ةعةت العدوننية واالساااااعخراجية والعِ و ية، وأش ِااااائت 
ر مؤسسةع ، ومِسسع ة عنى ال يمقراألية والدرنة والِ الة.   الِراةت المع وعة؛ ممة أس   في رقي  المجعمع وعألو 

ظ هحا الوأل ، في ده –ردم     -سة ية واد   عمة خنه  وال ه ل  وعوا م المنك عي   السة ي اي  الدساااو  
   1999ا أيي ة عر ي ة صاااا  و ا؛ فِخح عنى اةهن  دهظ اةمة ة المان هة: مناكة إسر منك، وواصااااا المسااااور  م ح عة  در  

قةمة المؤعمرات االقعصااااة ية، والِاااااراكةت ال ينو  ودوسااااااة  مةسااااية،يعوألو  الَِقةت يو  القألةعو : الِة  والخةص، وا 
مو  الصاااادي، وعِزنز  ور ال يمقراألية الدر  في الدية  االجعمةعية والسقةفية والساااايةسااااية، ِالعِني ، وعوساااايع مظنة الع

اااااااااااااااةع  المعهرعة ع   ومة عؤ ي  م   ور ايور في  ع  قو  الاَ   اخني    ةعَو  عنى عِزنز  ور الجيل اةر  ي ِو
 ة وجحو  عسعِر يو   ظةئرهة اةممية، عدت لوا  الراية ال ةِمية المعواصنة. ة؛ ومة عمعنك  م  سمِة ألواوخةرجي  

إ  ة ل ِمة ايرى أ  يِااِر الهر  اةةم  واةمة  عنى أرضاا ة، وأ  يدما في  واخن  حاك الهخر واالععزاز، 
دصااااااااااا هة ، ليمئة عة  و وم م حوزرع  دا ة في عر ة صاااااااااااةلدة، وعِ  هة اةلرعةية والِ ةية في ظا قية   هةِااااااااااامية 

ة، يشصاااااة  في قنو  ة قيا أو و ة، و دهظ الوفة  في أع ةق ة مئة عة  أخرى،  سااااار هة ةدهة  ة دةمنو  ا سمو   اةدهة  ا ز  
 مِ   عةرن  أر   ة إلى وو  واِسو . 

و  ي  ي  الدسااااو ، وولي ع  ه اةمور الدسااااالسة ي ا دهظ   اةر  ، ودهظ ِااااِي ة وقةئ  ة المه  ى عي  
 .اا الخور في أر   ة، و   عي
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 هي المئوية األولى
 رهام حمدان محمود بني حمدالمعلمة:  

ساسية المختلطة
 
شرفية ال

 
 مدرسة ال

 واء الكورةلمديرية التربية والتعليم ل

 
 

ج ت ِاااااراف   لعخألد ال  ف دو  عو أل  عك  عنك ال ظرات السةقاة وومة حات الرؤية الِميقة ةدرار الِرب و 
ساااااا  القةاع ه ةك ِاااااارنم و دو حاك اة ،دة   اصااااااقور جةردة  دو حاك القصاااااار الم وم في ماة المارمة ي ظرات

  دو دية  مةالآلي  لوخنصاااااا ة م  الظن  الِعو  ويهعا أمةم ة إدرار ومنجِ السوار الدسااااااو  ي  عني مِن ة النجو  اة
وعساااِمئة وساااعة عِااار وم  ِااارفة  أفضاااا. دو  ة وفي الوقت الم ةساااب صاااييدة وو  الِةِااار م  دزنرا  عة  ألم

عدت  ي ة ِاااما الِرب م  المديط إلى الخنوج عرن   أألن  الرصاااةصاااة اةولى مِن ة السور  الِر ية الكيرى العي الع   
ااِةر واد    ة عنو صاام قة  الِاارنم الدسااو مة الِاا ة  . وج اة إلى ج ب وصااه  ا  مة الدرنة و إراية واد   وعن  واد  ِو

   و  ى ل   اةما الحي ألةلمة ألةر  أدَم   و رؤنع  السةقاة ورسااةلع  الخةل   عخنصااوا  دو خَصاا   ودرنع الِرب
ت ي ة هةزنج مِن ة ا عصااةرات سااألر عِةلى اةععي ساا وات اةفرا  و ِلع ةالحي دام   أعوامة عجةف   و الِسمة و دا م  

 هي  في عنك الدقاة الغةلي وال ر  درارهة فضااااااااااااة ات  ول ة الِر ية و ةلت ا  اسااااااااااااعقَل ة. يحا اةأجوول الِرب و 
 خيةر.ة م  الِ  ا  اةسراا  أو فع في حاك السيوا 

وعوج ت الِوو  مر  أخرى إلى أساااااا  ال يةر وعرن   الِاااااارنم الدسااااااو  ي  عني ال ةِاااااامي ال سااااااب لوخرج 
مرداة ا  في   ِاااةل  لوعولوا رعةية ال وا المدرر  فق   إلى ِاارأل االر   الِاايا ال ةِاامي اةمور عي    ي  الدسااوأ

خح اةمور عي    عنى عةعق  إعة   عرعوب الاَ  أر   وم ح ق وم  إلى ِااااارأل اة ،درارال يةر وساااااو ا وجو ة يو  اة
فوضاااع القوا و  العي عساااور الاَ  وجمع القنوب الِاااعةت عنى  ،عمةر وااصاااَ خيةر  دو ااوعوجي  ألةقةع  م  اة

 قنب رجا واد .
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عِمةر ر   م  يراس  االسةه و  الرافضاو  لنظن  ا عزت اةمور اا ساة  درنة ِرأل اةاألةا المجواِزنمة اة
دو  أعن  في الدة ي عِاار م   يسااة  عة  ألم وعسااِمئة وواد  وعِاارن  عِسااي  إمةر  ِاارأل االر    وا  عِسااي  

و ة. اة  ة   القة و  فواة  هحا الد   ي اية عِسااااي  ال ولة الدقيقية امؤسااااسااااةع ة واسااااي ،الممنكة اةر  ية ال ةِاااامية
ا درار الحي قةو  االسعِمةر وألر  مغعصيي الاَ  اِو درار دقق  سو  اةفي عوو  اة ةعِساي  ال ولة اةر  ية دنم  

ساااعقَا   ا عزت اةمور عي    ي  الدساااو  اواَ ه ف يدنمو  دعى يعدقيق . وفي عة  ألم وعساااِمئة وسااات وأر ِ
ر   في ع  ه از هةرا في ِااااااااعى المجةالت االقعصااااااااة ية واالجعمةعية دو  ِاااااااا   اة ر   و و ي ا  منكة لناَ .اة

 عم ع  الهوالحية العي اة ت ومة زالت ععية عنى الجي ة . أ ر   وعرسو  والسقةفية وأي ت في ي ة  اة

  أسااقألت رصااةصااة ه ر ِاايا ال واِاا  ِاا و ا عنى سرى فنسااألو  ولم وعسااِمئة وواد  وخمسااأوفي عة  
رسة م  الدرنة واالز هةر وسنة م  اةي ة  دموا إةقصاااااااااى الِااااااااارنم ِااااااااا ة   عنو  اةةاألةا عةراة ورا ه وفي اةدة ا

ومرورا  ،و  ال سااعور وواضااع القة  ييأي  ا اةلمنك ألَا ألوب   سراه  ،أسااوار الق   ورفِوا ييةرأل الِز فوأل ال يةر
 ، و ا لألر   مز هرا امؤسااااسااااةع  وخ مةت المع وعةالحي ي ى   جة ج اةلمنك الاة ي الدسااااو  ي  ألَا ألوب   سراه

وصاااوال إلى ساااو  الاَ  المنك عي   السة ي ي  الدساااو  دهظ    ورعةه سااامي المنك المؤسااا  ودةما الِاااِنة م  
 اِ ه لو ورهة م ةر  لكا م  أرا  العق    دو السَ . 

اسورا م   ول  عغ و ة واساااااااااعحار ة إ جةزات اهر ،ر   الكيور اةلمئوية اةولى لعِساااااااااي  اة ادعه و د  الوو  
أي اةئ ة الحو  مة ا هاوا و افِو  ع  الاَ  والحو  ق موا ومة زالوا يق مو  أرواد   رخيصاااااااااااااة في سااااااااااااايوا اقة  رايةع  

اااااااااااو   ععاع حات ال  ج  ،ساااااااااااوارخهةقة عةلية عحو  وعألر  اا م  يمار ل ة خنم اة و قم خنم قية   هةِااااااااااامية ِر
 ،عمةر. فغ و ة وه ت مِ ة جاةا عمة  وعراقصااااااااات مِ ة ااعَ  خهةقة فوأل الم ةزا  وااال ةِااااااااامي في ااصاااااااااَ

ا في خور  أالساااامة . و  فير   عةلية  ِ  اةألهةا الحو  سااااوي و  ويامنو  الي ة  ونرفِو  اساااا  اة ،وه ى مِ ة اةألهةا
 قوا مة قةا الِةعر:أالمئوية 

 مة اِ هة عمضي الج و  إلى           ةااااااهي المئوية اةولى وم  

  ااااااااااااا  سِوااااااااااوعو ك  ائمة عو           فية وأل ي لك الِمر الم و 
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 حسن البرقاوي

 ()م6515-6599رائًدا لنهضة اللغة العربية في األردن 
ستاذ الدكـتور سمير محمود الدروبي

 
 ال

 جامعة مؤتة/ قسم اللغة العربية
ردنيعضو مجمع اللغة العربية 

 
 ال

 ملخص
و ااااااا ف هاااااااحا الادااااااا  إلاااااااى  راساااااااة ج اااااااو  المِنااااااا  دسااااااا  اليرقاااااااةوي فاااااااي عااااااا رن  النغاااااااة الِر ياااااااة فاااااااي 

ة عةم ة 1925الم ار  اةر  ية، م ح ق وم  إلو ة مِنم ة في عة    ِ   .1901 ، ودعى عقةع ه مهع
اااااة فاااااي م رساااااة عج واااااز ال كااااارك لقااااا  دظاااااي اليرقاااااةوي يإعجاااااةب اةر  واااااو  وعقااااا وره ، م اااااح أ  ااااااة  مِنم 

لماااا   سااااَ  ساااا وات، ساااا  فااااي م رسااااة الساااانط السة ويااااة مااااا    إر اااا لماااا   سمااااة ي ساااا وات، ساااا  فااااي م رسااااة عج وااااز 
ااااااة لنغااااااة الِر يااااااة عااااااة    ِ ااااااة عقرنا ااااااة، دعااااااى أصاااااااا مهع  . 1901  إلااااااى أ  عقةعاااااا  عااااااة  1955سمة يااااااة عِاااااار عةم 

  . 1909ولك  الرجا ل  وعوقم ع  عِني  الِر ية دعى آخر أيةم  عة  
ااااة و ولااااة،  لقاااا  سااااِى هااااحا  ِ الاداااا  إلااااى العِاااارف عنااااى اةساااااةب العااااي جِناااات اةر  وااااو  ألَا ااااة ومجعم

يقااااا رو  أساااااعةحه  ونيجنو ااااا ، ويدنو ااااا  الماة اااااة الَئقاااااة اااااا  فاااااي عاااااةل  العر ياااااة والعِناااااي ، فااااااة  أوا مِنااااا   اااااةا 
 وسااااااة  العر يااااااة والعِنااااااي  ماااااا  ال رجااااااة اةولااااااى، وسااااااموت اةساااااام  واداااااا   ماااااا  ايرنااااااةت الماااااا ار  السة ويااااااة فااااااي
الِةصاااامة اةر  يااااة عمااااة ، إلااااى هواااار حلااااك ماااا  ضااااروب العكاااارن . ودااااةوا الاداااا  الوقااااوف عنااااى أياااارز ج اااااو  
اليرقاااااةوي فاااااي خ ماااااة النغاااااة الِر ياااااة، والِماااااا عناااااى   ضاااااع ة فاااااي الااااااَ  ألاااااواا مااااا   خ معااااا  واِااااا هة، وعناااااى 

 مواقه  المِرفة م  قضةية النغة الِر ية و فةع  المسعموت ع  ة. 
 د  سَسة موضوعةت: وق  ع ةولت في هحا الا

                                                 

) )ا  مععةلية؛ في أع ِره في مجنة رسةلة المِن   ويِة الِ   الخةص امئوية ال ولة اةر  ية،  -جنة مجمع النغة الِر ية اةر  ياد  م ِور في م 
 و ِر ا لعجر ع  العر وية. ،عق ور ا لألسعةح اليرقةوي 
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ر  ق و  اليرقةوي إلى اةر   وعمن  مِنم ة في م ار  الكرك و  -األول  وعمة  والسنط.  ا 
مااااة دظااااي ااااا  اليرقااااةوي ماااا  إعجااااةب اةر  وااااو  وعقاااا وره ، مااااع الكِاااام عاااا  اةساااااةب العااااي  -الثــــاني

 جِنع   وجنو  هحا المِن ، ونخن و  حاره. 
 خ   ي ة النغة الِر ية في اةر  . ج و  اليرقةوي وأعمةل  العي  -الثالث

اااااا ة ات ألااااااَب  وأفااااااة  هااااااحا الاداااااا  ماااااا  وسااااااةئ  وزار  العر يااااااة والعِنااااااي ، ووسااااااةئ  الماعاااااااة الوأل يااااااة، ِو
اليرقاااااةوي اةدياااااة ، ومااااا  الماااااحارات والساااااور الحاعياااااة، والصااااادم والمجاااااَت العاااااي صااااا رت فاااااي ع ااااا ي ااماااااةر  

ةاااااةت اليرقااااةوي ومقةالعاااا ، وماااا  الكشعوااااب الااااحي أصاااا رع  والممنكااااة، وماااا  ال اااازر اليسااااور الااااحي وصااااا إلو ااااة ماااا  اع
 ، وع و عااااا  ياااااا"دس  اليرقاااااةوي المر اااااي واا ساااااة ... حاااااارى وعدياااااة" وفيااااا  1991وزار  السقةفاااااة فاااااي اةر   عاااااة  

 . واععمااااا ت فاااااي اعةااااااة هاااااحا الادااااا  المااااا  ج العاااااةرنخي،  ةِااااا ة ات اِاااااك ألَاااااا  وزمَئااااا  وأهناااااي   فاااااي حمااااا
ااااة اااااِ  ي لاااا  أعمااااا  ماااا  اافااااة   ماااا  أكساااار مقااااةالت دساااا  اليرقااااةوي العااااي  ِاااارهة فااااي صااااديهة الجزناااار  ة  ااااة  عنم 

ا إلكعرو ي اااااة اةلألرنقاااااة السااااانيمة فجنَّاااااا أهني اااااة الساااااوا  وأشعنهااااات أصاااااول ة الخألياااااة، أماااااة مقةالعااااا  الم ِاااااور   لااااا  عداااااوَّ
 في الصدم والمجَت السورنة فن   عما  م  الوصوا إلو ة. 

 ، عمان، السلطإربد، وعمله معلًما في مدارسها: الكر ، إلى األردنقدوم البرقاوي  -المبحث األول
  اِاااااع ت الساااااور  الساااااورنة الكيااااارى اقياااااة   سااااانألة  اةِاااااة اةألااااارل اِاااااعِةال  فاااااي جياااااا 1925فاااااي سااااا ة 

وهوألااااة  مِاااا  والجااااوال  ودمااااص وهورهااااة ماااا  الماااا   واةرنااااةف السااااورنة،   الِاااارب، ساااا  امعاااا  ل وي ااااة إلااااى دمااااة
ا، فقااااارر اليرقاااااةوي فااااايواز ا ت اةوضاااااةت المِيِااااا ، اِااااا  أ  عناااااك السااااا ة مغاااااة ر  ساااااورنة آخااااار ية واةم ياااااة ساااااو  

 ، ساااااا  وصااااااا إلااااااى إمااااااةر  ِاااااارأل اةر  ، وعااااااو  فو ااااااة 31/8/1925قاااااا   اسااااااعقةلع  ماااااا  م رسااااااة  رعااااااة يعااااااةرن  
  . 12/9/1925مِنم ة يعةرن  
أ  وجااااااا  اليرقاااااااةوي الماااااااؤم  اضااااااارور  الِماااااااا الجاااااااة  مااااااا  أجاااااااا   ضاااااااة اةماااااااة وعدقوااااااا  ودااااااا ع ة، و 

عااااااةف ااقةمااااااة فااااااي ظااااااا و سااااااخر اااااااا ساااااانألةع  فااااااي خ مااااااة المِااااااروت الصاااااا وو ي، االسااااااعِمةر اا جنواااااازي قاااااا  
عوجااااااا  إلاااااااى إماااااااةر  ِااااااارقي اةر   العاااااااي قةمااااااات قياااااااا حلاااااااك ياااااااسَ  فوظنم ااااااا ،  الهر ساااااااوو  هألرساااااااة الم عااااااا يو 

َ  ساااا وات، ورأى فااااي أمورهااااة عياااا   ياااا  الدسااااو  الِر ااااي ال ةِاااامي، اة وااااب الِااااةل ، والسيةسااااي المخضاااا ر ، أماااا
ا فاااااي ودااااا   الِااااارب و  ضاااااع  ، وا عاااااة   عااااازه  ومجااااا ه ، اِااااا  أ  مااااازأل االساااااعِمةر الغر اااااي اَ هااااا ، ولااااا   ج وااااا  
واااااما ل ااااا  يوعاااااو ه وع اااااو ه فاااااي االساااااعقَا والدرناااااة، وقاااااة  امَدقاااااة اةدااااارار فاااااي ااااااا الااااااَ  الِاااااةمية، وعاااااة  

ا اِاااااة   ا، و هي اااااة وا  َ  وعِااااارن   ا، وعقعاااااي فساااااة    ، إح هااااا   1921اِااااا  مِرااااااة ميسااااانو  سااااا ة ، و خةصاااااة فو اااااة   ا اااااة وا 
الداوماااااة الِر ياااااة، وداااااا  اةاعااااا ا  عناااااى رجةالع اااااة، وأخااااارج منك اااااة وألاااااةر ه فاااااي داااااورا ، ألةلا اااااة م ااااا  مغاااااة ر  

 . (1)سورنة فور ا
إلاااااى   ضااااااة الِاااااارب ماااااا   عيااااا   ياااااا  الدسااااااو   و لااااااي أ  اليرقااااااةوي ااااااة  مِجا ااااااة ياااااا عو  اةمواااااارياااااون

: "وااااااة  فةعداااااة و راععااااا ، ةديااااة، واِخصاااااوع  اة يياااااة  َ   النغوياااااة، العاااااي وصاااااه ة ل اااااة عااااازت ساااااِو  الصااااانويي قاااااةئ
الخواااااار قاااااا و  المغهااااااور لاااااا  جَلااااااة المنااااااك عيااااااا   ياااااا  الدسااااااو  إلااااااى اةر  ، دةمااااااا لااااااوا  ال  ضااااااة الِر ياااااااة 

ااااة  -ألوااااب   سااااراه–الكياااارى، ومداااارر الِاااارب، واااااة   ة من م  ااااة فصاااايد  ماااا  عاااااةقر  النغااااة الِر يااااة والعرايااااة، و ةألق 
                                                 

ق ري، أدم : ؛ 4 : ص1923ها/1342، المألاِة الِر ية، مصر، ما رأيت وما سمعت، خور ال و : الزركليا ظر:  -1
  .1950، مألةاع اي  زن و ،  مِ ، 1.  مذكراتي عن الثورة العربية
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اااااةعر ا ميااااا ع ة، وصاااااةدب سقةفاااااة عةلياااااة، وااااااة  مدا اااااة لنِنااااا  والِنماااااة ، ويقااااا ره  دااااا  قاااااا  ظوااااا ره، واةعا اااااة فاااااح ا، ِو
ااااة اااااِ (2)العقاااا ور..." اةمواااار عياااا   ياااا  الدسااااو ، اااااة   ائاااا  الِ ةيااااة اةلنغااااة الِر يااااة، وماااا  اةمسنااااة عنااااى  ، عنم 

 ، دضاااااار دهااااااا 1925 حلااااااك أ اااااا  ع اااااا مة أ جااااااز ي ااااااة  م رسااااااة الساااااانط فااااااي الِةِاااااار ماااااا  اااااااة و  اةوا عااااااة 
اااا  فااااي حلااااك الوااااو  العااااةرنخي ماااا  ديااااة  العِنااااي  فااااي (3)االفععااااة  ااااةه  فو ااااة الِااااروت فااااي الِمنيااااة العِنيميااااة، وأك  ، ِو

إمااااةر  ِاااارأل اةر  ، عناااااى ضاااارور  االهعمااااة  اةلنغاااااة الِر يااااة، وعنااااى الساااااِي اديةئ ااااة، وألقواااات فاااااي حلااااك الواااااو  
 . (4)القصةئ  الِِرنة، وعرضت عمسونية عر ية

فيمااااة اِاااا ، و ِاااار اةمواااار  ى أمواااار الاااااَ  عياااا   ياااا  الدسااااو إلاااا (5)اليرقااااةوي ماااا  المقاااار و أصاااااا وقاااا  
و  عدعاااااا ياااااواليرقاااااةوي اسوااااار ا مااااا  مقاااااةالع   اة يياااااة عناااااى صاااااهدةت صاااااديهة الجزنااااار ، ياااااا اة ااااات مقاااااةالت اة و

ياعااااااااا   ومقاااااااا ر ا لمااااااااة ،الصااااااااهدة اةولااااااااى م  ااااااااة أدية  ااااااااة؛ ة  رئااااااااي  عدرنرهااااااااة عيسااااااااور ظييااااااااة  اااااااااة  مِجا ااااااااة
وزور ااااي فااااي ماعااااب جرناااا   "الجزناااار "، ونعده ااااي  -ردماااا   -، دعااااى قااااةا فياااا : "وفااااي عمااااة  اااااة  (6)اليرقااااةوي 

َ  عمااااة اة اااات ععساااا  ااااا   امقةالعاااا  وادوساااا ، العااااي عاااا   عاااا  األااااَت واسااااع، وسقةفااااة عةليااااة، و راسااااةت عميقااااة، فضاااا
. (7)أداااا  ماااا  اعااااةب حلااااك الِصاااار" هااااحه المقااااةالت والادااااو  ماااا   واةجااااة مِاااارقة، وأساااانوب ينياااا ، ال و ا ياااا  فياااا 

ا ماااا  روا  الدراااااة اة ييااااة فااااي اةر  ، العااااي سااااةه  فو ااااة  و  ااااة   عنااااى مااااة قةلاااا  ظييااااة ، فااااإ  اليرقااااةوي يِاااا  رائاااا  
 امقةالع  ومسةجَع  ومدةضراع .

وعااااااَو  عنااااااى حلااااااك، فااااااإ  اليرقااااااةوي قاااااا  ساااااامع اةل اااااا ا  الااااااحي وج عاااااا  داومااااااة ِاااااارقي اةر   لهعيااااااة  
ِااااااار عناااااااى و ش  ، 1925 يساااااااة  سااااااا ة  13ه/ 1343رمضاااااااة  سااااااا ة  21َ  الِر ياااااااة فاااااااي الاااااااا ولهعياااااااة  ،اةر  

اااااااة فاااااااي  هسااااااا   صااااااهدةت جرنااااااا ع ة الرسااااااامية العاااااااي قرأهاااااااة اليرقاااااااةوي، فوجااااااا  لااااااحلك ال ااااااا ا  القاااااااومي صااااااا ى عميق 
المِاااارئاة لوداااا   اةمااااة، والمؤم ااااة اقوموع ااااة العااااي هااااي أسااااة    ضااااع ة، وممااااة جااااة  فااااي حلااااك ال اااا ا  الااااحي لاااااةه 

المسااااور إلااااى عمااااة  العااااي هاااا ت قةعاااا   الِرواااااة الج واااا  ، العااااي اقعنِاااات قيااااا حلااااك  غااااحَّ ى عجااااا، فم اليرقااااةوي عناااا
واااااة   اااا ا  فيصااااا ياااا  الدسااااو ،  المنااااك ومااااةاأيااااة  د ،اااااِر ع ساااا وات ماااا   مِاااا  عةصاااامة الِرواااااة وااسااااَ 

وهاااااو مااااا  رجاااااةا ال  ضاااااة الِر ياااااة، يقاااااوا: "هاااااحه ااااااَ ك م اااااوى  ،اقنااااا  مدمااااا  الِااااارنقي عماااااة  ةدااااارار الِااااارب
َ  لظهااااار الِااااارب،  ا فةصااااا أفئاااا   ال اااااةألقو  اةلضاااااة ، ومِااااارأل آمةل اااااة، و ة ياااااك )ورموا اااااة( الاااااحي اة ااااات وقِعااااا  دااااا  

ماااااأل قنااااااك ي اااااور المدااااااة القومياااااة المق ساااااة او  ،  صااااانعك اةلِاااااةل  الِر ااااايوا عصاااااةر الِااااارأل عناااااى الغااااارب، أ  وس ااااا
 ااااةألقو  اةلضااااة ، واِاااار عواألاااام اةمااااا المِااااعرك يااااو  ال ،ورهاااااة الج ااااة  الماااا  ي، واهاااار  فااااي  هااااو  إخوا ااااك

                                                 

، عمة   الاد  1.  مدرسة السلط )سيرة ومسيرة( :، خنواالكركيسنيمة ، ، الطراونةمدم ، ، الطراونة ،، مدم محاسنة -2
 .05، ص2 : ج1997ها/1417الِنمي، جةمِة مؤعة، اةر  ، 

 .82-81، ص1ج: المرجع السابقا ظر:  -3
 .81-81، ص1: جالمرجع السابقا ظر:  -4
 مقةلة م ِور  في جرن   ال سعور يعةرن  "من الرعيل األول: حسن البرقاوي أستاذ الجيل األردني"، مدم : العناقرةا ظر:  -5
 . 2119أيةر  31
 .1 : ص1941آب س ة  17(، 1111، الِ   )صحيفة الجزيرةا ظر:  -6
، وزار  السقةفة، 1  .حسن البرقاوي )المربي واإلنسان... ذكرى وتحية( ضم  اعةب:يدنا البرقاوي"، "فق، عيسور: ظبيان -7
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يااااة  اسااااعقمت اااااةلرو  الِر ااااي والسقةفااااة الِر يااااة...هة هاااا  ال ااااةألقو  اةلضااااة  مااااة زالااااوا عنااااى ععاااااة أو  ،أو مااااة ا اااات
 .  (8)ال  وك القومي الد و ...ارفع الِن : عن  الِن  والِما واايمة  الوأل ي وعن  الم رسة..."

هااااااي أ سااااااب الاقااااااةت اقةمعاااااا ، و ِاااااار  ، لقاااااا  اااااااة  داااااا   اليرقااااااةوي صااااااةئا ة فااااااي أ  إمااااااةر  ِاااااارأل اةر 
عنمااااا  ومِرفعااااا ، ودماااااا رساااااةلع  العر وياااااة ةي اااااة  أمعااااا ، وال سااااايمة اِااااا  أ  وجااااا  ااماااااةر  ممسناااااة اِمورهاااااة اة واااااب 

عساااااااِى الساااااااعقألةب المِنماااااااو ، واا ارناااااااو  والِساااااااارنو ، والسيةساااااااي المخضااااااار ،  الِاااااااةل ، والِاااااااةعر الخألواااااااب،
والِااااراأل ومصاااار، لي ااااة   ،ولي ااااة  وفنسااااألو  ،أي ااااة  سااااورنة والدجااااةزوهوااااره  ماااا  القضااااة  والِنمااااة  اةكهيااااة  ماااا  

مدمااااا  الِااااارنقي،  رجاااااةالت حلاااااك الرعواااااا اةوا:   فاااااي م ارسااااا ة، ومااااا ينعِنااااالمؤسساااااةع ة اا ارناااااة والقضاااااةئية، و 
عيسااااااور فااااااؤا  الخألوااااااب، خواااااار الاااااا و  الزرانااااااي، مدماااااا  عنااااااي الدومااااااة ي،  اااااا ي  المااااااَ ، مدماااااا  عااااااز   روز ، 

ااااا ا  اِ ااااا  "فاااااي ألنيِاااااة و  الاااااحي ساااااِو  الااااا ر ، ودسااااا  اليرقاااااةوي ظيياااااة ، ساااااِو  الكرماااااي،  صاااااه  مدمااااا  ساااااني  الِر
 .  (9)هحا الرعوا الحو  ق موا إلى الاَ "

وال ياااا  ماااا  ااِااااةر  ه ااااة إلااااى الاااا ور الِظااااي  الااااحي قااااة  ااااا  الااااوأل ي الكيواااار، أ وااااب دسااااو  وهاااااة، الااااحي 
مااااااةر  ِاااااارأل اةر  ، وأ وااااااب وهاااااااة  ، أي فااااااي الساااااا ة اةولااااااى لعِسااااااي  إ8/8/1921عساااااان  إ ار  المِااااااةرف فااااااي 
  عقرنا ااااااة، وعخاااااارج ماااااا  الكنيااااااة الدر يااااااة فااااااي إسااااااأل يوا، وخاااااا   فااااااي الجاااااايل 1891ماااااا  موالواااااا  الساااااانط ساااااا ة 

الِسماااااة ي، و ِاااااِع  قرنااااااة الِاااااا  مااااا   ِاااااِ  اليرقاااااةوي الاااااحي أ ى الخ ماااااة الِساااااارنة فاااااي الجااااايل الِسماااااة ي فاااااي 
  مِ . 

فاااااي ع ااااا  ااماااااةر ، وفاااااي ي اااااة  م رساااااة السااااانط ولوهااااااة  ور ايوااااار فاااااي العوساااااع فاااااي افععاااااة  المااااا ار  
  ادضاااااور اةموااااار عيااااا   يااااا  الدساااااو ، و  وااااات الم رساااااة 1923السة وياااااة، العاااااي وضاااااع دجااااار أسةسااااا ة سااااا ة 

يعيرعاااااااةت أهاااااااةلي السااااااانط. وقااااااا  أ خاااااااا وهااااااااة عناااااااى الم اااااااةهج ماااااااوا   راساااااااية، و ِاااااااةألةت م رساااااااية مع وعاااااااة، 
 . (10)هةاةلرنةضة، والكِةفة، وعِني  اة ةِو  والموسيقى وهور 

وماااااا  أهاااااا  مااااااة قااااااة  ااااااا  أ وااااااب وهاااااااة فااااااي خ مااااااة المِااااااةرف فااااااي اةر  ، أ اااااا  قااااااة  يعِااااااجيع أصاااااادةب 
الكهااااااة ات ماااااا  المِنمااااااو  فااااااي اةقألااااااةر الِر يااااااة، عنااااااى القاااااا و  إلااااااى اةر  ، واسااااااعِة  يخيااااااراع  ، وأفااااااة  ماااااا  

ورهاااااااة فااااااي عنم اااااا  فااااااي ال  ااااااوك امسااااااعوى العِنااااااي  فااااااي اةر  ، و فااااااع ل اااااا  أعنااااااى الرواعااااااب، عقاااااا ور ا لِنم اااااا ، 
قااااا وم   وعِاااااجيِ   عناااااى ياااااحا قصاااااةرى ج اااااو ه  فاااااي عسااااارنع عجناااااة العِناااااي  فاااااي الااااااَ ، وفاااااي هااااار  العقةلوااااا  
ا مااااا  هاااااحه ال خااااااة الِر ياااااة العاااااي ساااااِى وهااااااة  والقاااااي  العر وياااااة الصاااااديدة فاااااي المااااا ار ، وااااااة  اليرقاااااةوي وادااااا  

ااااة اااااِ (11)إلااااى اسااااعقألةي ة، وعِااااجيِ ة عنااااى الِمااااا فااااي إماااااةر  ِاااارأل اةر   ااااة فاااااي  ، عنم   ور وهاااااة اااااة  عظيم 

                                                 

  .1925 يسة   13ها/ 1343رمضة   21 جرن   "الِرأل الِر ي" "،األردني الفتي، مدم : "الشريقي -8
 .ية(ذكرى وتح ...حسن البرقاوي )المربي واإلنسانضم  اعةب:  ل"،"البرقاوي معلم األجيا، مدم  سني : الرشدانا ظر:  -9
 .33 : ص1991، وزار  السقةفة، اةر  ، عمة ، 1 

، وزار  السقةفة، اةر  ، عمة ، 1. إع ا  وعدرنر: مدم  الِأليةت.  السلط تاريو وشخصيات، مدم : العطياتا ظر:  -10
 .227-218 : ص2119

 .223: صالمرجع السابقا ظر:  -11



 رســالــــــــــــــــــة المعلـــــــــــــــــم

_________________________________________________________________________ 
                                  2222 كانون األول  ين األول والثاني    بديل العدد -95رسالة المعلم المجلد   

23 

ا لنااااا رك فو اااااة، إح اةِااااار يجماااااع العيرعاااااةت مااااا  أهاااااةلي الم و اااااة، وقاااااة   ي اااااة  م رساااااة السااااانط، ع ااااا مة ااااااة  قةئااااا  
 .  (12)اةاِراف عنى مِروت ي ة  الم رسة الحي اسعغرأل قرااة سَ  س وات

أل  ااااااااة الااااااااحو  وجاااااااا وا فااااااااي اةر   و  ،الِِاااااااارات ماااااااا  الرجااااااااةا ماااااااا  الرعوااااااااا اةوا عنااااااااى اةر  وقاااااااا   
َ  أصاااااَ  ارماااااة  وردياااااو  اااااااا عر اااااي جاااااة  لخ ماااااة اَ هااااا ، و قاااااا عنمااااا  ومِرفعااااا   عرو ي اااااة، وفاااااي أهنااااا  أهااااا

العااااااي لاااااا  عدهااااااظ داااااا  الضاااااايةفة اةر  يااااااة وارم ااااااة، فااااااِوج   ،إلو ااااااة، وا   اااااااة  قاااااا  وفاااااا ت اِااااااك الِ ةصاااااار
ااااة ل اااا  فااااي وظااااةئه   وأعمااااةل  ، و خةصااااة مماااا  ادعكاااا روا الوظااااةئم فااااي اةر  وااااو  خيهااااة م  ااااة، ورأوا فو ااااة م ةفس 

 .  (13)اِك ال وائر في مدةسوي   وأزالم  ، وزا وا م  عِصي   و سةئس  
ربدالبرقاوي معلًما في مدارس: الكر  و   والسلط:  وعمان ا 

ااااة، ولك اااا  اقااااي ألةلا ااااة  ااااة ماااا  عمااااره فااااي سااااورنة، ج اااا ي ة وألةلا ااااة ومِنم  أمضااااى اليرقااااةوي أداااا  عِاااار عةم 
ا فاااااي ألناااااب الِنااااا ، خاااااَا خ معااااا  فاااااي سااااان ك الج  ياااااة، وفاااااي سااااانك العِناااااي  فاااااي مااااا ار   مِااااا  ودماااااص جاااااة  
، ساااا  قاااا   إلااااى إمااااةر  ِاااارأل اةر  ، وعااااو  (14) 31/8/1925و رعااااة، العااااي قاااا   اسااااعقةلع  ماااا  م رسااااع ة يعااااةرن  

اااااااة فاااااااي م رساااااااة السااااااانط يعاااااااةرن    . وفاااااااي 13/9/1925 ، ولك ااااااا   قاااااااا فاااااااي الواااااااو  العاااااااةلي 12/9/1925مِنم 
اااااة فاااااي م14/9/1925  رساااااة عج واااااز الكااااارك، العاااااي ويااااا و أ  اااااة اة ااااات ادةجاااااة إلاااااى مِنااااا    عاااااو  اليرقاااااةوي مِنم 

اهااااااي، يمااااااا  أ  واااااا  ك امسااااااعوى عِنااااااي  النغااااااة الِر يااااااة فو ااااااة، لااااااحلك رأت إ ار  المِااااااةرف ضاااااارور   قناااااا  إلااااااى 
اااااة دعاااااى  اااااة اِ ااااا  قااااا  رقاااااي  رجاااااة فاااااي   ةياااااة السااااا ة 15/9/1929الكااااارك، العاااااي اقاااااي فو اااااة اليرقاااااةوي مِنم   ، عنم 

 العي أمضى فو ة أر ع س وات اَ ا قألةت. اةولى م  عمن  في الكرك
ــــر ونياااا و أ   ــــواء الك قاااا  عاااارف أهميااااة  -الااااحي اااااة   وره ايواااار ا فااااي إ ار  النااااوا  وومااااحاك– متصــــرف ل

الِماااااا العِنيماااااي الاااااحي قاااااة  اااااا  اليرقاااااةوي فاااااي عااااا رن  أي اااااة  الكااااارك، ورفِااااات إليااااا  اِاااااك العقاااااةرنر مااااا  إ ار  
عناااااى مصاااااندة ألَاااااا ، ودرصااااا  عناااااى إفاااااة ع  ، وال  اااااوك الم رساااااة عااااا  عمواااااز اليرقاااااةوي فاااااي عمنااااا ، وهورعااااا  

امسااااعواه  فااااي النغااااة الِر يااااة والاااا و  ااسااااَمي، وهورهااااة ماااا  المااااوا  العااااي قااااة  يع رنساااا ة، فرفااااع معصاااارف لااااوا  
ااااة إلااااى ماااا ور المِااااةرف  فااااي إمااااةر  ِاااارأل اةر  ،  -وهااااو امسةاااااة الااااوزنر فااااي وقع ااااة الدةضاااار–الكاااارك اعةا ااااة ماعوم 

  ، و ص :  3/7/1929 (، ومؤرخ يا11/1/1931ة لوا  الكرك، ورقم  )والكعةب صة ر ع  معصرفي
"أرجـــو أن تعلمـــوا، بـــأن أســـتاذ اللغـــة العربيـــة، بمدرســـة تجهيـــز الكـــر  الســـيد حســـن البرقـــاوي 
مـــن خيـــرة األســـاتذة، ومـــن الـــذين يغـــارون علــــى القيـــام بالواجـــب، ويحســـنون أســـاليب التـــدريس، وقــــد 

لـــذا أرجـــو أن يقـــدر المـــومي إليـــه مـــن قبـــل ســـعادتكم، لكونـــه أهـــاًل أصـــبح هـــذا مشـــهوًدا ومعلوًمـــا عنـــه، ف
 .  (15)لذل "

                                                 

 .79، ص1. جمدرسة السلط سيرة ومسيرة ،الكركي، الطراونة، الطراونة، محاسنةا ظر:  -12
، مراز الكعةب اةر  ي، 1 (.  1940-1910)وسةئ  و صوص  الفكر السياسي في األردن، عني: محافظةا ظر:  -13
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قنت: إ  ِااااا ة   معصااااارف لوا  الكرك لنمِن  اليرقةوي، عنى  رجة ايور  م  اةهمية؛ ة  ة ع ا عنى رأي 
مِن  لإ ار  مِةرف الكرك في اليرقةوي م  جة ب، وعِا  رأي أهةلي الألَب، الحو  سااااااااااامِوا م  أي ةئ   ع  هحا ا

ة اِ  المعصااااااااااااارف آ حاك اة   المعاِل  المِألاة ، الاحي عز   ظوره يو  م  عرفوا م  المِنمو  م  جاة اب آخر، عنما 
دةكم ة فِني ة في لوائ ، وهو  ائ  السااااؤاا والرصاااا  ةدواا: ال وائر والمؤسااااسااااةت الداومية، والم ار  واةم ، وهور 

 عصاارف في اليرقةوي، يِ م ِاا ة   ِااِيية ورساامية، في هحا المِن حلك ممة يقع في  ألةأل لوائ ، ولحا فإ  مة اعا  الم
خَصاااا  في الِما والِألة ، عنم ة اِ  الجة و  المخنصااااو ، ق  ونقو   في –اةمو  الكهي، الحي ال د و  ل ِااااةأل  وا 

ا م  الِةجزن  المقصااااااااارن ، الحو  ل  وينغوا ِاااااااااِوه  في الِن  والِما، ور مة  -اسور م  اةدية  قي لع او  ودسااااااااا  
ة م  ج  ه واجع ة ه في العِني ، وحوو ال قص مولِو  يح  أها الكمةا والهضااااااااا، وهحا  ا أو ع قيصاااااااا  اليرقةوي دساااااااا  
ن  اسور م  الاِااااااار. وم  المؤا  اِ  المعصااااااارف عرف مة يدةك ضااااااا  هحا الرجا، ومة و ير ل  م   ِاااااااي  في خش

لمحاور ن  ، ولحا فإ  المعصااااارف رفع اعةا  ااِك المِنمو  الحو  ل  يغر  اليرقةوي في سااااار   ، ول  يدألب في دي
ا عنى أهنوع  لنِما، ودق  في العق ور والماةفِ  عنى إخَصااااا  في  آ ه ة إلى م ور المِةرف، إ صاااااةف ة لنيرقةوي وعِكو  

 الِما، و  عز  وجا و افع ع  الحو  آم وا امة جة  في مدا  اعةا  الِزنز. 
عما اليرقةوي في م رسااااااااة عج وز الكرك،  قا إلى م رسااااااااة عج وز  وفي   ةية المردنة الكراية اةولى م 

، س  أعو  إر   ، أي أ   أمضااى سَ  ساا وات في 19/9/1932 ، واقي فو ة دعى 18/9/1929مِنم ة يعةرن   إر  
ة إلى ماا رسااااااااااااااة الكرك سااة يااة، واااةِااااااااااااار عمناا  فو ااة يعااةرن    ، واقي عنى رأ  عمناا  دعى 22/9/1932 قناا  مِنماا 

أي أ   عما في الكرك أر ع سااا وات أخرى، ولك  رجوت اليرقةوي إلى الكرك سة ية، و ا عنى رهاة   ،31/9/1930
اةهاةلي في أ  ياو  اليرقاةوي مِنم ة ةي ةئ  ، وعنى الَِقةت الألواة لنرجا اِهةلي الكرك
، الحو  اة وا يألةليو  (16)

خَص في الِما، عنم ة  اِ  اليرقةوي اة  مق ر ا ومارم ة م  أهةلي يرجوع ، لمة عرف ع   م  صاا أل في القوا، وا 
والكرك، و لون ة عنى حلك وسيقة دهظت في منه  الِااااخصااااي في وزار  العر ية والعِني ، والوسيقة عاةر  ع  اعةب  إر  

، وق  رفع معصاارف الكرك 1/1/2225 ، ورقم  27/8/1930، يعةرن  بتوقيع متصــرف لواء الكر ماعو ، مم ور 
خَصاااااااااااا  العة ، وأخَق  الرفيِة، الكعةب إلى م ور ا لمِةرف، ألةلا ة في  عرقية اليرقةوي ي ة   عنى عألةئ  المعموز، وا 
 و ص الكعةب: 
ي ، وفإربد"إن األســـتاذ الســــيد حســـن البرقاوي، الذي نقل إلى مدرســــة تجهيز عمان، قد عرفته في     

الســيرة، واألخالق الحســنة، واإلخالص  الكر  معرفة تمكنني من أن أقرر بأنه من األســاتذة المشــهود لهم بحســن
التام للوظائف التدريســـــــــية، التي كانت مودعة إليه في تل  الجهتين، وأنه يســـــــــتحق التقدير والترفيع إلى درجة 
أعلى من درجته الحالية، وأرجو أن تكون هذه الشــــهادة كافية لشــــموله بعنايتكم ســــيدي، وأرســــلت نســـــخة من 

 .(17)المعظم"الكتاب إلى فخامة رئيس الوزراء 
 ، دعااااااااى 22/9/1932هااااااااحا، وقاااااااا  أمضااااااااى اليرقااااااااةوي فااااااااي الكاااااااارك أر ااااااااع ساااااااا وات أخاااااااارى أي ماااااااا  

 ، فيااااااو  مجماااااوت ماااااة أمضاااااةه فاااااي الكااااارك سماااااة ي دجاااااج، ااااااة  مساااااك خعةم اااااة اعاااااةب معصااااارف 21/9/1930
خَصاااا ، وألةلااااب يعرفيِاااا  إلااااى  رجااااة أعنااااى.  الكاااارك اآل اااام حاااااره، والااااحي أِااااة  فياااا  اهضااااا الرجااااا وعنماااا ، وا 
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اااااة لماااااة عي النغاااااة ولااااا  يِااااا  ِ   اليرقاااااةوي اِااااا هة لنِماااااا فاااااي الكااااارك إال فاااااي أواخااااار الخمساااااو يةت، ع ااااا مة جاااااة  مهع
الِر ياااااة والااااا و  ااساااااَمي، وأفاااااة  مِنمو اااااة وألَي اااااة، وأعاااااة  ماااااة ااااااة  مااااا  حارنةعااااا  فاااااي الكااااارك، قياااااا عِااااارن  

 عةم ة خنت. 
 ااااة  عمناااا  فااااي م رسااااة وممااااة هااااو جاااا ور اةلااااحار، أ  دساااا  اليرقااااةوي قاااا  عجاااا   اةلج سااااية اةر  يااااة أس

 ، وقااااا  وجااااا ت وسيقاااااة فاااااي منهااااا  الاااااوظيهي عِاااااور إلاااااى حلاااااك، والوسيقاااااة 1935عج واااااز الكااااارك، وحلاااااك فاااااي سااااا ة 
صاااااة ر  عااااا  مااااا ور المِاااااةرف ومم اااااور  يعوقيِااااا ، وموج اااااة إلاااااى مااااا ور عج واااااز الكااااارك لعينيااااا  دسااااا  اليرقاااااةوي 

هاااااا الموافااااا  1353جاااااة سااااا ة حي الد 3، والمؤرخاااااة ياااااا11/58/548ااااااِمر عج يسااااا ، و اااااص الوسيقاااااة حات الااااارق  
0/2/1935 :  

م أن 3/9/6539تــــــــاريو  961/61"أعلمنـــــــي فخامــــــــة رئــــــــيس الـــــــوزراء بكتابــــــــه رقــــــــم     
قــــرر الموافقــــة علــــى مــــنح  817م رقــــم 9/9/6539المجلــــس التنفيــــذي فــــي جلســــته المنعقــــدة بتــــاريو 

إلشـــارة إلـــى أحـــد معلمـــي تجهيـــز الكـــر  الســـيد حســـن البرقـــاوي التجـــنس بالجنســـية األردنيـــة، فـــأرجو ا
 .  (18)اسمه بأنه بات أردنًيا"

  إلاااااى م رساااااة عج واااااز عماااااة  واقاااااي 21/9/1930و قاااااا اليرقاااااةوي مااااا  م رساااااة عج واااااز الكااااارك يعاااااةرن  
ونياااااا و أ  مدةفظااااااةت اةر   اة اااااات عداااااارص عنااااااى اال عهااااااةت اِنماااااا  فااااااي النغااااااة  ، 31/11/1937فو ااااااة دعااااااى 

ااااة فااااي الِر يااااة، والاااا و  والعااااةرن  والرنةضاااايةت، ممااااة يهساااار ل ااااة ع ق ناااا  يو  ااااة، ومألةليع ااااة اااااِ  ياااااو  اليرقااااةوي مِنم 
اااااااة إلاااااااى م رساااااااة السااااااانط السة وياااااااة  31/11/1937يعاااااااةرن    قاااااااا سااااااا م ارسااااااا ة،  العاااااااي عنااااااا  فو اااااااة دعاااااااى  مِنم 

ا لمهاااااااعل مِاااااااةرف لاااااااوا  الينقاااااااة  يعاااااااةرن  1/9/1954   عناااااااى أ  1/9/1954 ، ع ااااااا مة قااااااارر عِوو ااااااا  مساااااااةع  
  أصااااااا 4/5/1955  فاااااي عماااااة  م اااااح حلاااااك العاااااةرن ، وفاااااي يااااااو  مقااااار عمنااااا  فاااااي ماعاااااب مهاااااعل لاااااوا  الينقاااااة

ا لمهعل النغة الِر ية وال و  ااسَمي في وزار  المِةرف.  اليرقةوي مسةع  
ا فااااااي وزار  المِااااااةرف دعاااااى إدةلعاااااا  عنااااااى العقةعااااا  اععاااااااةر ا ماااااا  عااااااةرن   ااااااة مساااااةع    ِ واقاااااي اليرقااااااةوي مهع

اااااااااااة ااااااااااااِ  اعاااااااااااةب إدةلعااااااااااا  عناااااااااااى العقةعااااااااااا ، الصاااااااااااة ر1/3/1901 عااااااااااا  رئاااااااااااي  الاااااااااااوزرا  يعاااااااااااةرن    ، عنم 
ة إلى سمةدة وزنر العر ية والعِني ، وق  عضم  مة  ص : 15/2/1901   ، اة  موج  

ـــه  ـــن خبرت ـــة، لالســـتفادة م ـــي وزارة التربي ـــد ف ـــاوي، بموجـــب عق ـــين الســـيد البرق ـــي تعي "أرجـــو النظـــر ف
 ، (19)في حقل التربية والتعليم"

حا عنم اااااة أ  اليرقاااااةوي قااااا  ينااااا  السااااااِو  مااااا  وهاااااو أمااااار قنماااااة يقاااااع لغواااااره مااااا  المِنماااااو ، و خةصاااااة إ
عمااااره آ ااااحاك، ممااااة واااا ا عنااااى أ  هااااحا المِناااا ، قاااا  أصاااااا ماااا  أيقو ااااةت هااااحه الااااوزار ، ورموزهااااة العااااي ال عمدااااى 

 م  الحاكر  العر وية ع   اةر  وو . 
وقااااا  قاااااة  وزنااااار العر ياااااة والعِناااااي ، يإ هاااااةح رهااااااة رئاااااي  الاااااوزرا  فاااااي اافاااااة   مااااا  خيااااارات اليرقاااااةوي فاااااي 

اااااة يااااااا اااااة مؤرخ   ، وقااااا  رأو اااااة أ   سيااااات  اااااص هاااااحا الكعاااااةب، 23/3/1901لعر ياااااة والعِناااااي ، ووجااااا  إليااااا  خألةا اااااة م م 
الااااااحي يشِاااااا م وسيقااااااة م مااااااة فااااااي عااااااةرن  المِناااااا  اليرقااااااةوي، ويشِاااااا م اسااااااعس ة  الفع ااااااة لن ظاااااار فااااااي عااااااةرن  وزار  العر يااااااة 

عقااااا ور لج اااااو ه  فاااااي خ ماااااة وألااااا   ؛ والعِناااااي  فاااااي اةر  ، العاااااي اة ااااات عشاااااولي المخنصاااااو  مااااا  مِنمو اااااة ااااااا ال
                                                 

 حسن البرقاوي.، الموظم المصدر السابق -18
 . حسن البرقاوي  ، الموظمالمصدر السابق -19



 وزارة التربية والتعليم

 

26 

ة  اااا  اةعماااا   العااااي قةمااااات عنو ااااة ال  ضااااة العِنيمياااااة فااااي اةر  ، وجِااااا الاااااَ  الِر ياااااة عع ةفاااات عنااااى ألناااااب 
 :  (20)المِنمو  اةر  وو  لعِني  أي ةئ ة، و ص الكعةب

 حضرة المربي الكبير األستاذ حسن البرقاوي المحترم
يــــــنص عليـــــه القـــــانون، وبمــــــا أن هـــــذه الـــــوزارة تــــــود  نظـــــًرا إلحـــــالتكم إلــــــى التقاعـــــد، كمـــــا    

ـــي  ـــاًدا طـــوياًل ف ـــم جه ـــا أن لك ـــيم، وبم ـــة والتعل ـــل التربي ـــي حق خالصـــكم ف ـــة، وا  ـــرتكم الطويل االســـتفادة مـــن خب
خـــالص فـــي ســـبيل أبنـــاء هـــذا الـــوطن العزيـــز، أرجـــو أن  هـــذا المضـــمار، ونظـــًرا لمـــا تحليـــتم بـــه مـــن تفـــان وا 

نـــي إذ أرجـــو أن أنـــال مـــوافقتكم، تكملـــوا مـــا بـــدأتم بـــه مـــن تعلـــيم الـــن  ء، وتوجيهـــه التوجيـــه الالئـــق بـــه. وا 
 أتقدم بالشكر لكم، على الخدمة السابقة، راجًيا لكم دوام التوفيق. 

 وتفضلوا بقبول احترامي
 وزير التربية والتعليم 

 ااااة ماااا  ودعااااى عكعمااااا لاااا و ة ج ااااو  اليرقااااةوي فااااي عِنااااي  النغااااة الِر يااااة والاااا و  ااسااااَمي، فإ اااا  ال ياااا َّ ل
 اةر   هااااي السة ويااااة الودواااا   فاااايالعااااي اة اااات م رسااااة الساااانط الداااا و  عاااا  ج ااااو ه الِظيمااااة فااااي عِنااااي  ألااااَب 

واة اااات عساااامى م رسااااة عج وااااز الساااانط، ع اااا مة  قااااا اليرقااااةوي إلو ااااة، وفااااي الساااا ة العةليااااة ل قناااا  أي  ،ع اااا  اامااااةر 
ر المِااااااةرف، اِمااااااا خااااااع   ، عغواااااار اساااااام ة إلااااااى م رسااااااة الساااااانط السة ويااااااة، العااااااي سااااااما ل ااااااة ماااااا و1938ساااااا ة 

   .(21))مدرسة السلط الثانوية/ شرق األردن/ إدارة المعارف العامة(د و ي، يدما اسم ة الج و : 
العااااااي ععوسااااااط الماااااا   اةر  يااااااة، العااااااي أصاااااااا  ،فااااااي هااااااحه الم و ااااااة العةرنخيااااااة لنيرقااااااةوي  ألااااااةب المقااااااة و 

جعمااااع فااااي صااااهوف ة ألااااَب ماااا  عمااااة  ، فقاااا  افو ااااة أي ةؤهااااة وعوافاااا و  عنااااى م رسااااع ة، اعمااااة  عِناااايم   السااااة وي 
ر اااا ومِااااة ، والكاااارك و  وهورهااااة ماااا  الماااا   اةر  يااااة، إضااااةفة إلااااى ألااااَب  ، والزرقااااة  والمهاااارأل ، والألهونااااة ومِ اااااةا 

، وعِاااااون ة ال ويااااة الوأل يااااة اةر  يااااة ينااااور  الساااانط  هساااا ة، وهااااو اةماااار الااااحي اااااة  لاااا  أعماااا  اةساااار فااااي عدقواااا 
 فو اااااة وجعمِاااااو  فاااااي م رساااااة وادااااا  ، وعنقاااااو   ِااااارق  إلاااااى هر ااااا ، ومااااا  فألاااااَب اةر   مااااا  ِااااامةل  إلاااااى ج واااااا 

أفااااااةر أساااااعةحه  اليرقاااااةوي وهواااااره مااااا  فضاااااَ  المِنماااااو ، ونعخرجاااااو  وقااااا  دمناااااوا مِ ااااا  ماااااة عِنماااااوه مااااا  قاااااي  
وقااااي  الوداااا   وقااااي  المداااااة والعسااااةما يااااو  أي ااااة  الألوائاااام المخعنهااااة، الوداااا   الوأل يااااة يااااو  أي ااااة  الااااوأل  الواداااا ، 

 ،ومصااااار ولي اااااة  ،الِااااارب مااااا  ساااااورنة وفنساااااألو   ة المِنماااااو ل وئاااااة الع رنساااااية فاااااي صاااااهوفإح عضااااا  ا ،الِر ياااااة
اااااااة، و والدجاااااااةز والِاااااااراأل  ِ اااااااة ااااااااِ  عجسااااااا  قاااااااوا الِاااااااةعر "ااااااااَ  الِااااااارب أوألاااااااة ي"ن، ويصااااااا أل عناااااااو   جمي ، عنم 

ا مااااا  الااااااَ  الِر ياااااة المدااااارر ، الموعاااااو   اةالساااااعقَا، مااااا   اةر  واااااو  ااااااة وا يِااااا و  "ااااااَ  ِااااارأل اةر   جاااااز  
ا الدنهاااااااة  عةماااااااة، و رنألة ياااااااة خةصاااااااة، قااااااا  قةمااااااات فو اااااااة داوماااااااة عر ياااااااة مساااااااعقنة يرئةساااااااة سااااااامو اةموااااااار قيااااااا

 .(22)عي  ..."
إح اجعمااااااع فو ااااااة أوائااااااا ألااااااَب  ،لقاااااا  وساااااامت الساااااانط السة ويااااااة فااااااي حلااااااك الدااااااو  اةساااااا  "قنِااااااة الِناااااا "

دةصاااااا مااااا    المااااا ار  فاااااي اةر  ، واة ااااات الم ةفساااااة عناااااى العدصاااااوا الِنماااااي يوااااا    ِااااا و  ، دعاااااى أصااااااا ال
وصاااام  ،عنااااى الِاااا ة   السة ويااااة فااااي مسااااعوى خرنجااااي الجةمِااااةت فااااي زمة  ااااة، يااااا إ   ولااااة عي السااااَ  المجااااةلي
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العااااي اعي اااة فااااي السمة و ياااةت ماااا  -، "رحلــــة العمــــر مـــن بيــــت الشـــعر إلــــى ســــدة الحكـــم"ل اااة فاااي سااااورع  الحاعياااة 
 ،عنااااااى الِاااااا ة   السة ويااااااةاااااااِ  الدةصااااااا ماااااا     ،مسااااااعوى خرنجااااااي م رسااااااة الساااااانط السة ويااااااة –القاااااار  المةضااااااي

ماااا  أرقااااى الجةمِااااةت الِةلميااااة فااااي  هيضااااةرت فااااي مسااااعوى سقعاااا  ي هساااا ، الخاااارنج الدةصااااا عنااااى ِاااا ة   الاااا اعورا 
يقااااوا: "ولنداااا  أقااااوا: إ  ِااااِور الخاااارنج ماااا  الساااانط السة ويااااة وومااااحاك، يِااااا  ِااااِور الدةصااااا عنااااى  ،عصاااار ة
 .(23)م  أعرأل الجةمِةت في أيةم ة م  دو  السقة اةل ه " ه اعورا 

المأليوعااااااةت الِر يااااااة ماااااا  اعااااااب عراسيااااااة  اسواااااار ماااااا  فو ااااااة ،وقاااااا  زو ت هااااااحه الم رسااااااة اماعاااااااة قيمااااااة
، واااااااة  والهر سااااااية والعرايااااااة ممااااااة عصاااااا ره مألاااااةاع مصاااااار والِااااااة ، وفو اااااة مراجااااااع اةلنغااااااة اال جنوزناااااة، ومعرجماااااة

 ة، ايوااااار ا ، الاااااحو  يدعاااااةجو  إلاااااى هاااااحه الكعاااااب، لوضاااااع م اااااةهج الماااااوا  العاااااي و رساااااو مِنماااااي هاااااحه الم رساااااة ور 
سرائ ااااة اةل ااااةفع المهواااا  ماااا  الكعااااب والمجااااَت فااااي العااااي يقاااا رو  قيمع ااااة فااااي  والاااا ورنةت، عخواااار اعااااب م رسااااع ة، وا 

 . (24)إفة ع   وعسقوم ألَي  
ويِاااااو  الهضاااااا فاااااي ألااااار  فاااااار  عِساااااي  هاااااحه الماعااااااة، إلاااااى ساااااِو  الادااااار  مااااا ور م رساااااة السااااانط، إح 

الكيوااااار، وصاااااةدب اةياااااة ي الييضاااااة  فاااااي معةاِاااااة إ جاااااةز خةألاااااب الادااااار  مااااا ور المِاااااةرف أ واااااب وهااااااة المر اااااي 
الي ااااة  الج واااا  لنم رسااااة، فقيااااا وهاااااة ألنااااب الاداااار ، وعياااارت ااعااااا  الخةصااااة لماعاااااة الم رسااااة، فاة اااات  ااااوا  ل ااااة، 
سااااااا  عواصاااااااا عزونااااااا  هاااااااحه الماعااااااااة ااااااااةلمجَت العر وياااااااة واة يياااااااة، واةلمأليوعاااااااةت اة يياااااااة والِنمياااااااة الج وااااااا  ، 

المعياااااارعو ، وقاااااا مت هااااااحه الماعاااااااة الرائاااااا   خاااااا مةع ة لنألااااااَب والاااااااةدسو ، وساااااامدت وقيناااااات هاااااا اية الكعااااااب ماااااا  
اِةرنااااااة الكعااااااب لنألااااااَب والمِنمااااااو ، وعِااااااور سااااااجَت الماعاااااااة، إلااااااى أ  المِناااااا  وصااااااهي العااااااا، قاااااا  اسااااااعِةر 
اااااة  اعاااااةب "اةهاااااة ي" لوالااااا ه مصاااااألهى وهياااااي العاااااا، ِاااااةعر اةر   الكيوااااار المنقاااااب اِااااارار. وااااااة  اليرقاااااةوي م  وم 

اعي ااااة، وقاااا  خناااا ت م رسااااة الساااانط اساااام ، اااااِ  ساااامت ماعيع ااااة الِرنقااااة اةساااام ، وأصااااادت عِاااارف اةساااا   اقاااارا  
 . (25)"ماعاة دس  اليرقةوي"

اااااة عنمي اااااة خصاااااا ة، و وئاااااة عِنيمياااااة صاااااةلدة ل ِااااار عنمااااا ،   ِ لقااااا  وجااااا  اليرقاااااةوي فاااااي م رساااااة السااااانط مرع
فااااة   ألَااااا ، وعااااوجو    عر وي ااااة ومِرفي ااااة مااااة اعساااا  ااااا  ماااا  صااااهةت الخناااا  الرفيااااع، ، و فِاااا  إلااااى حلااااك ووأل ي ااااة وا 

والهألااااار  السااااانيمة، وااخاااااَص فاااااي الِماااااا، والمدااااااة الصاااااة قة لاااااألرك واا ساااااة  والاااااوأل ، وماااااة عااااارف ع ااااا  
مااا  الِألاااة  الاااحي لاااي  لااا  دااا و ، وماااة دااااةه   اااا  مااا  مواهاااب عقنياااة، وقااا رات عنمياااة خةصاااة، أهنعااا  ليااااو  

ة ماااااايجَ  يااااااو ااااااوخ  ة، ِو ااااااة ِااااااةمخ  ااااااة فااااااح ا، وعنم  عنااااااى –عااااااةرن  العِنااااااي  فااااااي اةر      عاااااارف    المِنمااااااو  الااااااحومِنم 
 عنى م ار قر  اةما، ويص أل عني  قوا المع يي:  -اسرع  

 أفدنا أيها الِحبُر الُهمامُ  و  قالوارَ عَ  المونَ إذا ما العَ 
اااا ة   اآل هااااة الاااااحار فااااي م رسااااة الساااانط، وفاااااي أسااااعةحه اليرقااااةوي ل ااااة قااااا رهة، ال  عي السااااَ  المجااااةلي ِو

وهااااااي مااااااواهي  ، عقاااااا ور فااااااي مِرفااااااة أقاااااا ار الرجااااااةا و  ، و ظاااااار واصاااااار،حو فراسااااااة ود اااااااة أ  المجااااااةلي ساااااايمة
ااااة مااااا  المِنماااااو  يصاااااِب  ، وعااااا   هماااا  اِااااا  اليرقاااااةوي وال ِاااا ة   لااااا  يِااااا   ي اااااة لمِناااا  مااااا  قياااااا اليرقاااااةوي  موحج 
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وقااااا  اااااارر  .(26)عناااااى المااااار   ساااااية  ، يقاااااوا: "إ  اةساااااعةح اليرقاااااةوي  ماااااوحج يصاااااِب  ساااااية  ، عنم اااااة وأمعِ اااااة..."
المجااااااةلي ِاااااا ة ع  لمِنماااااا  اليرقااااااةوي فيمااااااة اِاااااا ، يقااااااوا: " ظرع ااااااة إلااااااى المِنمااااااو  اة اااااات  ظاااااار  ادعاااااارا  وعقاااااا ور 
ممزوجاااااااة اِاااااااي  مااااااا  الرهااااااااة، ومماااااااة أحااااااااره أ  اةساااااااعةح مدمااااااا  دسااااااا  اليرقاااااااةوي )الصاااااااواب: دسااااااا  مدمااااااا  

 . (27)ةسمة "اليرقةوي( الِةل  اةلنغة، اة  ال يدب الروعو ، ون عو أد  العَموح لقرا   ا
ماة  ااااااة -واااااااا م و ااااااة أر  يااااااة  رَّ  فااااااي م ارساااااا ة، يااااااا أدااااااب الااااااوأل  اناااااا – أدااااااب اليرقااااااةوي الساااااانط

، ال واااااؤعى  اااااة، مقااااا ر ا مااااايجَ  ا مااااا    مِااااازز ا مارم  َ  وجورا  اااااة، عاااااةل يوااااا    وادااااا   وسااااااة  ة، وزماااااَ  وألَا اااااة، وأهااااا
س ااااااااة  الِألاااااااار، وااِااااااااة   دت اااااااااةلروك ال ضاااااااار إال اةلضااااااااالعااااااااي أ ،عنااااااااى حاااااااااره وعنماااااااا ، وخَلاااااااا  وم ةقااااااااا 

 الرضوا ، والرو  والرندة . اةلردمة و  وااعجةب، وال عة  ل 
والهخااااااار، ، وهااااااا ا الععنماااااااح عنيااااااا ، أو مزامنعااااااا ، أو دضاااااااور مجةلسااااااا  الِنمياااااااة، مااااااا   واعاااااااي االععااااااازاز

، ياااااا أصااااااا ألاااااَب الصاااااهوف االيع ائياااااة، وعم اااااو  الواااااو  الاااااحي يصاااااادو  فيااااا  والساااااؤ   والِااااارف لمااااا  داااااةزه
رقااااااةوي، وأصاااااااا ألَااااااا  و ظاااااارو  إلياااااا   ظااااااره  إلااااااى اةب الدااااااة ي عنااااااى أوال ه، السااااااةعي اسااااااِة ه  ألَا ااااااة لني

اااااااة ع ااااااا  ألَااااااااا  وفاااااااي مجعمِااااااا  المدنااااااااي،  و جاااااااةد  ، وأصاااااااادت انمااااااااة اةب اليرقاااااااةوي منااااااااة ، وأمااااااااره مألةع 
ا و خةصااااة فااااي أوقااااةت الخَفااااةت وال زاعااااةت فيمااااة يواااا   ، وع اااا مة  خناااات اةداااازاب إلااااى الماااا ار ، وج اااا ت اسواااار  
ماااااا  ألَي ااااااة، فِصاااااااا ماااااا    اليسااااااةري والقااااااومي، وااسااااااَمي والاِسااااااي، وأصاااااااا ماااااا را  الماااااا ار  مضااااااألرن  
السعِااااااةر  الألااااااَب، وعمااااااا الممااااااا  ماااااا  ألناااااااةع   خوف ااااااة ماااااا  إسااااااةرع   لنهااااااع  والمظااااااةهرات  اخااااااا الم رسااااااة 

فاااااات اةر   وخةرج ااااااة، و خةصااااااة وقاااااات ارعهااااااةت الماااااا   القااااااومي، واز يااااااة  العكااااااعَت واةدااااااَف ال وليااااااة العااااااي جر 
 في عيةرهة النجب، وأصاا عنى الدةفة في الخمسو يةت م  القر  الم صر . 

ويسااااار  ل اااااة عيااااا النألوم عر ياااااةت، فاااااي ساااااورع  الحاعياااااة العاااااي صااااا رت دااااا وس ة، داةياااااة عكِااااام ل اااااة عااااا  
الااااا ور الكيوااااار الاااااحي اضاااااألنع اااااا  اليرقاااااةوي فاااااي ع  ئاااااة الألنااااااة فاااااي م رساااااة السااااانط، وداااااس   عناااااى عااااا   عجاااااةوز 

يقااااوا عر ياااااةت: "... اااااة  المااااا ور  -وا   اخعنهااااوا مِ ااااا  فااااي الااااارأي الدز ااااي–مااااا وره  أو مِنمااااو   داااا و ه  مااااع 
يسعِااااااور ة قيااااااا أي إجاااااارا  فااااااي الم رسااااااة، سااااااوا  فااااااي عقساااااايمةت ال ِااااااةألةت االجعمةعيااااااة والرنةضااااااة، أو عِوااااااو  

ااااة فااااي وسااااط القةعااااة–عرفااااة  لنصااااهوف ماااا  الصااااهوف اةعنااااى عنااااى اة  ااااى، فجئاااات إلااااى الماااا ور   -واااااة  واقه 
ااااة، وهااااو يدعااااةج إلااااى عرناااام؟  )وأ ااااة ه ااااة أخألااااِت(؛ ة  الألااااَب ساااامِوا مااااة  وقناااات لاااا : هااااا عِااااو  فَ  ااااة عرنه 
قنااااات، وقاااااا  ِااااااِر المااااا ور يااااااحلك، فقااااااةا: ال أسااااااما أ  عِألو اااااي أواماااااار. أ ااااااة ال أخاااااةف م ااااااك، وال ماااااا  دز ااااااك. 

 ةيااااة الدصااااة فقناااات لاااا : ِااااار ا، وا صاااارفت. فدسااااب أ  ااااة ساااا درك المِااااةكا فااااي الم رسااااة، واااااة  الوقاااات اِاااا   
وهاااو  حســـن البرقـــاوي لـــه كـــل تقـــدير عنـــدنا، ورجـــل لـــه تقـــديره عنـــد الجميـــع،اةخوااار . وااااة  المرداااو  اةساااعةح 

ايوااااار السااااا ، ف اااااة اه المااااا ور  و  عنم اااااة، وقاااااةا لااااا : احهاااااب وساااااو ا اةماااااور، وقااااا  دصاااااا ااااااحا وااااااحا"
؛ وفاااااي (28)

ا الساااااانط، واااااااة  الألةلااااااب الوااااااو   هساااااا  حهااااااب اليرقااااااةوي إلااااااى مجناااااا  فياااااا  اِااااااك الِنمااااااة  والقضااااااة  ماااااا  أهاااااا
: ماااااة هاااااحا ياااااة اي اااااي   َ عيااااا النألوم عر ياااااةت دةضااااار ا حلاااااك المجنااااا ، فااااا خا عناااااو   اليرقاااااةوي "وفاااااور ا ااااااة ر قاااااةئ

                                                 

 .45ص :رحلة العمر من بيت الشعر إلى سدة الحكم ،المجالي -26
 .01، ص2: جمدرسة السلط سيرة ومسيرة ،الكركي، الطراونة، محاسنة -27
 : 2121ها/1442اةر  ،  ، المألةاع المرازنة، عمة ،1  .صفحات من حياتي )مراجعات(، عي النألوم: عربيات -28
 .53ص
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عياااا النألوم؟ أ اااات مقاااا ر ع اااا  الماااا ور، واااااا المِنمااااو ، ومااااة اااااة  لااااك أ  ععداااا   مااااع الماااا ور اةلصااااور  العااااي 
َ  اسااااعجةب عر يااااةت لِعااااةب أسااااعةحه، واسااااعألةت ال(29)عماااات" يرقااااةوي أ  يصاااانا مااااة فساااا  ماااا  الَِقااااة يااااو  . وفِاااا

إ ار  الم رساااااة وألَي اااااة؛ ة ااااا  ااااااة  مساااااموت الااااارأي، مجاااااةب الكنماااااة ع ااااا  الألاااااَب، و اااااو  اةهاااااةلي لماااااة عرفاااااوا 
خَصااااا ، ولمااااة لاااا  فاااااي  هوساااا   مااااا  العقاااا ور واالدعاااارا ، ولألرنقعااااا  اةيويااااة فاااااي  ماااا  فضاااان  وعنمااااا ، وصاااا ق  وا 

ة  والع حوب.  ال صا والعوجي  وااِر
حات العااااةرن  الِرناااا ،  ،ماااا  عمااااره فااااي هااااحه الم و ااااة عقرنا ااااة ى الِااااو  المِناااا  اليرقااااةوي ر ااااع قاااار  أمضاااا

والمجااااا  الألاااااةرف والعنوااااا ، وعِنمااااات عناااااى و يااااا  اةفاااااواج عناااااو اةفاااااواج، واةجياااااةا عناااااو اةجياااااةا، ال مااااا  السااااانط 
، واساااااا  ةر  يااااااة"وداااااا هة، يااااااا ماااااا  اةر   ان ااااااة، ولااااااحا أألناااااا  عنياااااا  اساااااا  "أسااااااعةح الجوااااااا" أو "أسااااااعةح اةجيااااااةا ا

ااااااة فااااااي فنسااااااألو ، وسااااااورنة، واةر   خااااااَا  ااااااة عر ي ااااااة مخنص  ااااااة إ اااااا  اااااااة  مِنم  "المِناااااا  الِر ااااااي المخنااااااص"، ودق 
    صم قر  م  الزمة .
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 زج وسبل التعامل مع جائحة كورونا فاعلية التعليم المتما
 من وجهة نظر مديري المدارس في مديرية لواء قصبة المفرق

 د. لبنى خلدون العامودي
 مديرية التربية والتعليم للواء قصبة المفرق 

 
 :مقدمة

 يمر الِةل  امجموعة م  العغورات والعألورات المعسةرعة، والعد يةت واةزمةت والعي أسرت في جميع م ةدي 
الدية ، وم  أيرزهة العد يةت الصدية، والعي أصديت عِاا عةئق ة أمة  ص ةت القرار؛ م  دو  المق ر  في السيألر  
عنى آسةرهة، واحلك العد يةت العك ولوجية؛ إح أصاا اسعخ ا  العك ولوجية في عصر مة اِ  الد اسة معألنا ة أسةسي ة 

 في اةفة المجةالت، وأهم ة قألةت العِني .
العِني  ع  اِ  م  أيرز المسعد سةت العي أفرزهة  ظة  العِني  في الِقو  اةخور ، ة   ا عقةا م   ويشِ   

العِني  العقنو ي إلى العِني  األرنقة عهةعنية، واةالععمة  عنى الوسةئا العق ية والعك ولوجية، لحا ال ي  م  وجو  
عةدة فرص العِني  لنجميع وفق ة لق راع مؤسسةت عِنيمية عِنمية ععج   دو عكةفؤ الهرص العِنيمية،  ماة ةع  ، وا    وا 

وفي حلك  عو  صرندة العاةت ممةرسةت عر وية قةئمة عنى العِن  المعمةزج، وعراعي  ظة  العِني  ع  اِ  )السويِ  
 (. 2121والِظةمةت، 

ي، لِة  المةضااااولق  اة  اةر   م  أوائا  وا الِةل  في وضااااع خألة معكةمنة لنعدوا لنعِن  ع  اِ  في ا
يو مة يساااِى السااااعخ ا  العِن  المعمةزج، وهو المزاوجة يو  العِني  الوجةهي والعِن  االكعرو ي، وعسااااِى وزار  العر ية 
والعِني  لعألييق  ا  ج عر وي  ائ ، في إألةر الدرص عنى صاااادة الألناة وسااااَمع  ، في دةا عدوا العِن  ع  اِ  

عو  االععاةر اعخةح إجرا ات السااااااااااَمة الِةمة ل حا الِة   اخا الم ار  لظرف ألةر  مسااااااااااعقاَ، وأخح اةر   في 
 (.2121)أيو زن ، 

يِ  العِني  المعمةزج م ظومة معكةمنة عجمع يو  إ ار  المِرفة وا  ار  العِن ، ويسِى لعدسو  ظروف  :التعليم المتمازج
 ة لم ةرات ، ومألةاقة أسةلوب العِن  الهر ي؛ لعدوننالعِن  وا  جةزه، وحلك م  خَا اسعخ ا  عك ولوجية العِني  الم ةساة



 رســالــــــــــــــــــة المعلـــــــــــــــــم

_________________________________________________________________________ 
                                  2222 كانون األول  ين األول والثاني    بديل العدد -95رسالة المعلم المجلد   

33 

عِن  م ةساة لنمعِن  اِ   ألرأل وهي العِن  االكعرو ي والعِن  العقنو ي، والعِن  م  خَا ِااةت االعصةا والعِني  
 (.2111الوجةهي، والعِن  القةئ  عنى االعصةا المعزام  والَمعزام  )أيو موسى والصوص، 

ِ  ت وع وعت أسةلوب العِني  الد وسة وم  ة العِني  ع  اِ ، والحي يِعم  عنى العهةعا يو  ع التعليم عن بعد:
المعِن  والمِن ، وحلك ضم  عمنية عِنيمية دو  يقو  المِن  األر  المدةضرات ضم  فصا افعراضي، ويسعقين ة 

عدقو  الم ةقِة والعهةعا م  خَل ة، و المعِن  خةرج المؤسسة العِنيمية، إمة م  الم زا أو م  أي ماة  و ةسا ، وعع  
 .(Chine, 2016) الهةئ   المرجو  لجميع المعِنمو 

الي  أ  يَئ  العِني  ع  اِ  المعِنمو  والمِنمو  عنى اخعَف اهعمةمةع   وسقةفةع    أهمية التعليم عن بعد:
 أهم ة: و ن ا   ، لحا وعوفر في  مزاية اسور ،

عةدع ة لجميع المعِنمو .عكةفؤ الهر فرص التعليم؛ أي   ص العِنيمية وا 
وم  ة المرو ة؛ دو  وع  إعةدة العِن  ضم  الظروف العي ع ةسب المعِنمو ، تعزيز مهارات القرن الحادي والعشرين، 

واالسعمرارنة لِمنية العِن ، والهةعنية، فةسعخ ا  عق يةت العِني  ع  اِ ، والوسةئط المعِ   ، و ِا  إوجةا ة عنى 
ة،  عمنية العِني  ع  اِ ، واسعقَلية المعِن ، امة وش ظ  العِني  ع  اِ  دسب مق رات المعِنمو ، وم   االيعكةر أيض 

 (.2121ويِما الألرأل المع وعة واةسةلوب العي وع  ي ة عق ي  الم ةهج لنمعِنمو  )الوو ساو، 
 (:2112؛ الكسجي، 2114) ِوا ، ويما  القوا إ  فةعنية العِني  ع  اِ  ععدق  م  خَا مة وني        
عةدة فرص معسةوية  - عدقو  مي أ عكةفؤ الهرص العِنيمية و يمقراألية العِني  في مخعنم مسعويةت العِني ، وا 

 لجميع المعِنمو  لندصوا عنى العِني .
ع مية العِني ، وحلك اةسعد ا  عخصصةت ج و   ل  وعما  العِني  العقنو ي م  ألرد ة، ورفع المسعوى  -

 قةفي لنمعِنمو  م  خَا هحه اليرامج.الس
اافة   م  العألورات في مجةا عك ولوجية االعصةالت والمِنومةت؛ امة يدق  جو   العِني  ع  اِ ، ورفع  -

 اهة   المعِن  امة وعِنم .
عقنوا الضغط عنى العِني  العقنو ي والجةمِةت واةمةك  المد   ، وصِواة إ ِة  مؤسسةت عِنيمية ج و    -

 ية الألنب المعزاو  عنو ة.لعني
 سبل التعامل مع جائحة كورونا في قطاع التعليم:

ة لي ة  مجعمِةت  َ  لعدقو  أه اف الع مية المسع امة، وأسةس  يِ  العِني  م هِة عةلمية مِعراة وسيي
 سنيمة معق مة، ولندهةظ عنى م ظومة العِني  قةمت الج ةت المسؤولة اةعخةح إجرا ات معِ    اةآلعي:

العخأليط المشعِ ي لهعا أيواب الم ار  والمؤسسةت العِنيمية، وااا ا عقةا الهورو  والسيألر  عنى عهِي  -
ة  امِةوور عضم  السَمة لنجميع، والع سو  مع الج ةت المسؤولة اقألةت الصدة.  اةالسعِر

ة عمونا نعوجب دمةيدمةية عمونا العِني  والع سو  م  أجا العِسور، دو  أسرت الجةئدة عنى االقعصة ، و -
العِني  عير عِزنز ااورا ات المدنية، والدهةظ عنى دصة اا هةأل عنى العِني  اِولوية قصوى، وعِزنز الخألط 

 االسعراعوجية لنعص ي إلى أزمة  وو  العِني .
آم   و، وفعا أيواب الم ار  عنى  دوالمسع امة الم صهة الع مية أجا م  العكوم عنى قة ر  عِني   ظ  ي ة  -

لعكو  قة ر  عنى العِةما مع مِأليةت جةئدة اورو ة، وعقوية الق رات في مجةا إ ار  المخةألر، وعِزنز سيا 
 العواصا الهِةا.



 وزارة التربية والتعليم

 
32 

ي ، والعِن ، والعص ي لألزمةت العي عِعرك  ظة  العِن الع رن  في العغوور وعِجوا العِني  عخوما إعة   -
 (.2121  يرامج م  ية لعِزنز اسعِ ا  المِنمو  )اةم  المعد  ، ومِةلجة خسةئر  ظة  العِني  اةلعسرب، وألر 

 إجراءات وزارة التربية والتعليم األردنية لتدابير السالمة والوقاية الصحية للعودة اآلمنة:
ة عنى سَمة الألناة، أع ت وزار  العر ية والعِني  اةر  ية  لوا الِو   اآلم ة لنم رسة،  ند  م  لدرص 

و  اورو ة يو  الألناة وم  ة، عوفور هرفة عزا ااا م رسة مخصصة لندةلة المِعا  ي ة يو  الألناة ا عِةر فةور 
مم  عظ ر عنو   أعراك ااصةاة، وعوفور مِقمةت لَسعخ ا  عنى أيواب الم ار ، إضةفة لعوزنع الكمةمةت م  

( ووم ة لوعدوا العِن  لنمصةب ع  14قيا وزار  العر ية والعِني ، وفي دةا ظ ور إصةاة وع  عزا المصةب لم   )
جرا  2 ( لعدقو  العاةع  الجس ي  اخا الغرفة الصهية، و )2اِ ، وعوفور مسةدة )  ( خةرج الغرفة الصهية، وا 

فدص الدرار  ال وري لنألناة م  قيا مسؤوا الصدة قيا ال خوا إلى الم رسة، واحلك العاةع  في أس ة  االصألهةف 
( فِكسر %11(  ووم ة إحا ينغت  ساة ااصةاة )14ِنو   وا  الِِاة الصهية م   )في الألةيور الصاةدي، و ع

( فِكسر، وعدونا %11ونعدوا ال وا  ع  اِ ، وعِنو   وا  الم رسة إحا ينغت  ساة ااصةاةت يو  مجعمع الم رسة )
 (.2121العِن  ع  اِ  عير م صةت أع ع ة وزار  العر ية والعِني  )وزار  العر ية والعِني ، 

ويِاا  العِني  المعمااةزج في ظااا جااةئدااة اورو ااة م  أه  المواضااااااااااااايع العي أسرت عنى المجعمِااةت في ظااا 
الجةئدة، لحا الي  م  عساااااانيط الضااااااو  عنى هحا الموضااااااوت، دعى وعساااااا ى لصاااااا ةت القرار العر وي الخروج اِفضااااااا 

 المعمةزج عِني ال فةعنية  رجةراساااة لكِااام ااساااعراعوجيةت والعق يةت وأ وات العِني  المعمةزج، م  ه ة جة ت هحه ال 
 .الم ار  م وري   ظر وج ة م  المهرأل  قصاة لوا  م ورنة في اورو ة جةئدة مع العِةما وسيا

 مشكلة الدراسة:
   ععمسا مِانة ال راسة اةلسؤاا الرئي  اآلعي:

  ظر  ةوج م  المهرأل  قصاة لوا  م ورنة في اورو ة جةئدة مع العِةما وسيا المعمةزج العِني  فةعنيةمة  رجة 
 ؟الم ار  م وري 

 سئلتها:أهدف الدراسة و 
راسة ه فت ِمرمف  ال  ا  م  المهرأل  اةقص لوا  م ورنة في اورو ة جةئدة مع العِةما وسيا المعمةزج العِني  فةعنيةعم
ةسئنة وحلك م  خَا ااجةاة ع  ا، والمؤها الِنمي الج  ، معغور م  اا وأسر الم ار  م وري   ظر وج ة
 اآلعية:

 وج ة م  المهرأل  قصاة لوا  م ورنة في اورو ة جةئدة مع العِةما وسيا المعمةزج العِني  فةعنية رجة  مة -1
 ؟الم ار  م وري   ظر
 عو ة أفرا  اسعجةاةت في معوسط ) =0.05) ال اللة مسعوى  ع   إدصةئية  اللة حات فروأل  ه ةك ها-2

 م  رأل المه قصاة لوا  م ورنة في اورو ة جةئدة مع العِةما وسيا معمةزجال العِني  فةعنية  رجة ع  ال راسة
 ؟(والمؤها الِنمي الج  ،) الم ار  م وري   ظر وج ة

 أهمية الدراسة:
راساااة أهمية عكم   وا ل م ورنة في اورو ة جةئدة مع العِةما وسااايا المعمةزج العِني  فةعنية  رجة) :وموضاااوع ة ال  ا
 :اآلعية اةمور في( الم ار  م وري  ر ظ وج ة م  المهرأل  قصاة

   راسة ل عةئج يما  ة: ظرن  .العر ية والعِني  مجةا في العر وي  لنهار ج و   مِرفة عضوم أ  ال  ا
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   راسة عسةع  أ  يما  ة:عمني  . وم وري الم ار  العر وي  القرار وص ةت العر وي  المو ا  في ال ةدية م  ال  ا
 التعريفات االصطالحية واإلجرائية:

 عضم ت ال راسة المصألندةت اآلعية:
هو  موحج ع رن  وجمع يو  اةسااااااااانوب الماةِااااااااار و وئة اا عر ت ويألن  عني  اسااااااااا  العِني   التعليم المتمازج: " -

ال جو ، ويمسااا مظنااة ل مااةحج عاا   في العِني  الِااة ، أيرزهااة  موحج العِااةقااب أو العاا ونر، وال موحج المر ، والمزج 
 (.2118فعراضي ااسرائي )الودو ي، الحاعي، وال موحج اال

" هو عق ي  اليرامج العِنيمية عير وسااااااةئط إلكعرو ية مع وعة عِااااااما: اةقراص، ِااااااااة اا عر ت  التعليم عن بعد: -
اِساااااااانوب معزام  أو هور معزام ، واةععمة  مي أ العِن  الحاعي، أو العِن  امسااااااااةع   مِن  أو م ر " )أيو ال صاااااااار، 

: الِمنياة العِنيمية العِنمية العي عع  يو  الألناة وأعضاااااااااااااة  هوئة الع رن  م  خَا إجرائياة وعِرف (.03، 2117
ااة اال عر ت، وحلك م  خَا اسعخ ا  عق ية االعصةا وحلك ضم  خألة.  وسةئا االعصةالت، ِو

 في الِةل  أجمع، و عسااااااااااايبCovid 19 "هي اةزمة العي  عجت ع  عهِاااااااااااي فةورو  اورو ة  جائحة كورونا: -
ة ع هساية ودمى وسِةا  اةععَالت عع وت يو  الزاة  وأمراك أكسر وخةمة، وعِاما اةعراك الِاةئِة لنِ وى أعراضا 
وضااااو   ه  وصااااِواةت في الع ه ، وق  أسرت في جميع القألةعةت العِنيمية واالقعصااااة ية واالجعمةعية والصاااادية 

 .(2121في مِظ   وا الِةل  )م ظمة الصدة الِةلمية، 
 اسة ومحددتها:حدود الدر 

 في ورو ةا جةئدة مع العِةما وسيا المعمةزج العِني  فةعنيةال راسة عنى  تر اقعص :الموضوعية الحدود -
 .الم ار  م وري   ظر وج ة م  المهرأل  قصاة لوا  م ورنة

 .في لوا  قصاة المهرأل  الم ار  م وري اقعصرت ال راسة عنى عو ة  :البشرية الحدود -
 .الم ار  الداومية في لوا  قصاة المهرأل عأليو  ال راسة عنى  اقعصر :المكانية الحدود -
 .2121/2122م  الِة  ال راسي  اةواعأليو  ال راسة عنى الهصا ال راسي  اقعصر :الزمانية حدودال -

معرنة )الص أل والساةت لأل ا ( وموضوعية و وعد   عِمي   عةئج ال راسة في ضو  الخصةئص السيا :المد  ات
 .أفرا  الِو ةاسعجةاة 

 الطريقة واإلجراءات:
ة لم  ج ال راسة، ووصم مجعمع ال راسة وعو ع جز  عضم  هحا ال    ، وأ ا  ال راسة وص ق ة وساةع ة،ةعرض 
 .اةسةلوب اادصةئية العي اسعخ مت في مِةلجة اليية ةت العي ع  الدصوا عنو ة م  خَا العأليو و 

 :منهج الدراسة
 لمَ مع  ألييِة ال راسة وأه اف ة. المسدي هيع  اسعخ ا  الم  ج الوص

 :مجتمع الدراسة
( م ور ا وم ور  عة  182) والاةل  ع  ه  المهرأل  قصاة لوا  في الم ار  م وري  جميع عكو  مجعمع ال راسة م 

2022/2021. 
 :عينة الدراسة

 لمجعمع اةصاااااني لنِو ة.م  ا( %55ة )و  سااااام ور وم ور   (111)ماو ة م   اساااايألة ع  اخعيةر عو ة عِااااوائية 
 حلك. (1الج وا ) االسعاة ة إلكعرو ي ة  ظر ا لظرف الجةئدة ونيو دو  ع  عوزنع 
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 (1الجدول )
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس والكلية

 ال ساة الِ   الهئةت المعغور
 0.45 45 حار الج  

 0.55 55  سىأ 
 0.100 111 المجموت 

 :أداة الدراسة
عكو ت  فق اةلرجوت إلى اة ب ال ظري وال راساااااااااةت الساااااااااةاقة حات الَِقة    عألونر أ ا  لقية  معغورات ال راساااااااااةع 

( فقر  موزعة 24فق  عكو  م  )جز  السة ي ، أمة الالِااااخصااااية ةفرا  عو ة ال راسااااةاليية ةت اةوا:  جزأو اة ا  م  
 ( مجةالت.4عنى )

 :صدق أداة الدراسة
واة  الغرك  ،و ( مدام11عرضااا ة عنى مجموعة م  المدامو ، ين  ع  ه  ) ع ا  ال راساااة أ  أللنعِك  م  صااا 

م  العداي  هو العدق  م   رجة م ةساااة الصاايةهةت النغوية لنهقرات وم ى ا عمة  الهقرات لنمجةا الحي ور ت في ، 
عِ وا صاااااااااااايةهة دحف و ع   وم ى قيةساااااااااااا ة لحلك المجةا الحي ع عمي إلي ، وق  ع  اةخح امَدظةت المدامو ، إح

دو  أعألي لكا فقر   ( م  آرا  المدامو .% 80 سااااااة موافقة ) وع  اععمة اِضااااا ة اآلخر   مجاِك الهقرات، و 
ي رجة (  رجةت، والي وا 3)ي رجة ايور ، وق  أعألي الي وا قية  مساااعوى فةعنية العِني  المعمةزج، لسَسي وز  م رج
 امة يِعي: فِصادت االسعاة ة ادةلع ة ال  ةئية ،(  رجة واد  1 خهضة )ي رجة م، والي وا  ةع(  رج2) معوسألة

 (9 - 1هي الهقرات م  ) ،( فقرات9ول  ) المجال األول:
 ((10-15 هي الهقرات م ات، ( فقر 0: ول  )المجال الثاني
 (16-20هي الهقرات م  ) ،( فقرات5: ول  )المجال الثالث
 (20-24) هي م  ،فقرات( 4: ول  )المجال الرابع

 :ثبات أداة الدراسة
( ويو  2والج وا ) لنعِك  م  ساةت أ ا  ال راسااااااة، ع  اسااااااعخ ا  قي  مِةما االعسااااااةأل ال اخني )مِةما ارو اةخ ألهة(،

 مِةما االعسةأل ال اخني وف  مِة لة ارو اةخ ألهة.
 (9الجدول )

 .لمجاالت أداة الدراسةالداخلي  االتساقمعامل 
 لساةتمِةما ا المجةا اة ا 

 المعمةزج العِني  فةعنية
 جةئدة مع العِةما وسيا

 لوا  م ورنة في اورو ة
 وج ة م  المهرأل  قصاة
 الم ار  م وري   ظر

 1.91 اسعمرارنة العِني  ع  اِ 
 1.92 عهةعا أعضة  هوئة الع رن  مع العِني  ع  اِ 

 1.89 ورو ةا جةئدة ظا في المعمةزجعهةعا الألناة مع العِني  
 1.91 يقةت العِني  ع  اِ مِ
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الساةت يو  مِةما  دو  عراودت، وعضا عمعع مجةالت اة ا  امِةمَت ساةت عةلية (2)م  خَا الج وا 
 الاد . جميع قي  مِةما الساةت مرعهِة ومقيولة لغةيةت(، وهو مة يِور إلى أ  0.92: 0.89)

 :المعالجة اإلحصائية
 ( لعهرن  اليية ةت لإلجةاة ع  أسئنة ال راسة عنى ال دو اآلعي:SPSSع  اسعخ ا  الير ةمج اادصةئي )

 لإلجةاة ع  السؤاا اةوا ع  اسعخ ا  المعوسألةت الدسةيية واال درافةت المِيةرنة. 
جرا  عدنوا العاةو  و  لس ةئي، الإلجةاة ع  السؤاا السة ي ع  اسعخ ا  المعوسألةت الدسةيية واال درافةت المِيةرنة، وا 

ر ا عنى  واالععمة  ا عنىالمسعوى، عنى المعوسألةت الدسةيية اجةاةت أفرا  الِو ة لعكو  مِؤ المِة لة  وحلك اععمة  
 اآلعية:

 1.00= 2/3=1/3-3الد  اة  ى لني ائا/ ع   المسعويةت =  –الد  اةعنى لني ائا 
 1.00=1.00+1=  األولالمدى        -
 2.33= 1.00+ 1.07= المدى الثاني       -
 3= 1.00+2.34=  المدى الثالث       -

 وم  س  أصادت العق ورات اةآلعي:
ر  1.00م  أو يسةوي ) أقا-1 ة.ا ( مِؤ  م خهض 
ر   (2.33عسةوي ) أو( واقا م  1.07عسةوي) أو أكير-2  .ا معوسأل ةمِؤ
رام 2.34عسةوي ) أو أكير-3 ِ  ( مِؤ  .ةمرعه

 متغيرات الدراسة 
 عية:اِعمنت ال راسة عنى المعغورات اآل

 المتغيرات المستقلة:
 أ سى-2   حار-1الج  : ول  فئعة :  .أ
  راسةت عنية   -2 ينو  عةلي   – 1: مسعوية  ة: ول المؤها الِنمي .ب

  اورو ة جةئدة ظا في اِ  ع  العِن  فةعنيةمسعوى  المتغير التابع:
 مناقشة النتائج والتوصيات

ة لن عةئج وم ةقِع ة وفق ة لعس  نسا أسئنع ة عنى ال دو اآلعي:عضم  هحا الجز  عرض 
 المفرق  ةقصب لواء مديرية في كورونا جائحة مع التعامل وسبل المتمازج التعليم فاعليةمستوى  ماالسؤال األول: 

ِيةرنة الملإلجةاة ع  هحا السؤاا ع  اسعخراج المعوسألةت الدسةيية واال درافةت  ؟المدارس مديري  نظر وجهة من
 اِ  في ظا جةئدة اورو ة م  وج ة  ظر ألناة ال راسةت الِنية في جةمِة آا اليوت العِن  ع  مسعوى فةعنيةل

 ووضا حلك. (3والج وا)
 (3الجدول )

عن بعد في ظل جائحة كورونا من وجهة  التعلم فاعلية لمستوى المعيارية المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
 تنازلًيا  مرتبة مديري المدارس في لواء قصبة المفرق نظر 
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 المجةا الرق  الرعاة
المعوسط 
 الدسةيي

اال دراف 
 المِيةري 

 المسعوى 

 مرعهع 60. 2.06   اورو ة جةئدة ظا في المعمةزج العِني  اسعمرارنة 3 1

2 2 
 اظ في اِ  ع  العِن  مع الع رنسي الكة ر عهةعا
 اورو ة جةئدة

 معوسط 61. 1.99

 معوسط 50. 1.89 ورو ةا جةئدة ظا في ع  اِ  العِن  مع الألناة عهةعا 4 3

 معوسط 51. 1.88 اِ  ع  العِني  مِيقةت 1 4

 معوسط 49. 1.95 الكني  -

 وا ل في الم ار  م وري   ظر وج ة م  اورو ة جةئدة ظا في المعمةزج العِن  فةعنية مسعوى ( 3ويو  الج وا )
 العِني  اسعمرارنة ، وق  جة  مجةا(49.( وا دراف مِيةري)1.95)جة  معوسأل ة، إح امعوسط الدسةيي المهرأل  قصاة

(، 60.( وا دراف مِيةري)2.06اةلمرعاة اةولى وامسعوى مرعهع، امعوسط دسةيي)  اورو ة جةئدة ظا في المعمةزج
ط، اةلرعاة السة ية وامسعوى معوس اورو ة جةئدة ظا في اِ  ع  العِن  مع الع رنسي الكة ر عهةعاوجة  مجةا 

 جةئدة ظا في المعمةزج العِن  مع الألناة عهةعا (، وجة  مجةا61.راف مِيةري)وا د (1.99وامعوسط دسةيي)
 مِيقةت (، وجة  مجةا50.وا دراف مِيةري) (1.89اةلرعاة السةلسة وامسعوى معوسط، وامعوسط دسةيي) اورو ة
 (.51.مِيةري) وا دراف (1.88اةلمرعاة الرااِة واةخور  وامسعوى معوسط و ن  المعوسط الدسةيي) اِ  ع  العِني 

ا مجةا عنى افقرات عنى  أفرا  عو ة ال راسةوق  ع  دسةب المعوسألةت الدسةيية واال درافةت المِيةرنة لعق ورات 
 العةلي:دو  اة ت عنى ال دو  ،د  

 :في ظل جائحة كورونا المتمازجالتعليم  استمراريةالمجال األول: 
  اسعخراج ع في ظا جةئدة اورو ةالمعمةزج سعمرارنة العِني  اليية  عق ور أفرا  عو ة ال راسة ع  فقرات مجةا 

 ووضا حلك. (4والج وا)المِيةرنة المعوسألةت الدسةيية واال درافةت 
 (4الجدول )

 كورونا جائحة ظل المتمازج في التعليم استمراريةالمتعلقة بمجال المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 ا مرتبة تنازلي  

 الهقرات لرق ا الرعاة
المعوسط 
 الدسةيي

اال دراف 
 المسعوى  المِيةري 

 مرعهع 68. 2.04  .م ةساة المعمةزج العِني  في المعاِة العق يةت 1 1

2 
 كعرو يإل واجب لعصمي  اةفية م ةرات الم رسو   يمعنك 8

 .فِةا
1.99 .72 

 معوسط

  عوائ  و   اِ  ع  العِنيمية الموا  واسعَ  رسةاإ 5 3
 .ف ية

 معوسط 72. 1.98

4 
 لنعِني  ني والعِ العر ية وزار  وفرع  الحي الموقع عصمي  6

 .سنسة األرنقة المة   عرك يس ا يلكعرو اا
 معوسط 73. 1.98
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 الهقرات لرق ا الرعاة
المعوسط 
 الدسةيي

اال دراف 
 المِيةري 

 المسعوى 

5 
 عوظوم لعس وا ةمَئم ةف ي ة عم الوزار  عوفر 7

 .االكعرو ي العِني  في العك ولوجية
 معوسط 72. 1.89

 اسعمرارنة يف اهةعنية كعرو ياال العِني  عق ية عس   9 0
 .اورو ة أزمة ظا في العِنيمية الِمنية و جة 

 معوسط 69. 1.89

7 
 يف المعمةزج العِني   ظة  اسعخ ا  ع  اةلرضة أِِر 4

 .اورو ة زمةأ ظا
 معوسط 81. 1.88

8 
 ىإل الوجةهي العِني  م  اال عقةا في سَسة ه ةك 3

 .ةاورو  أزمة ظا في االكعرو ي العِني 
 معوسط 75. 1.77

 خَا ياالكعرو  العِن  اسعخ ا  عنى الألناة ع رنب ع  2 9
 .الجةئدة

 معوسط 71. 1.49

 معوسط 51. 1.88 الكني
م وري الم ار  م  وج ة  ظر  كورونا جائحة ظل في المتمازج التعليم اسااااااعمرارنة ( أ  مسااااااعوى 4ويو  الج وا )

(، وق  جة ت جميع 51.( وا دراف مِيةري)1.88)عوساااااااط الدساااااااةييفي لوا  قصااااااااة المهرأل جة  معوساااااااأل ة، إح ام
وى " جة ت امساااع م ةسااااة المعمةزج العِني  في المعاِة العق يةت( و صااا ة "1الهقرات امساااعوى معوساااط مة ع ا الهقر  )

 ع رنب ع ( و صاااا ة " 2(، وجة ت الهقر  )68.( وا دراف مِيةري)2.04مرعهع، واةلرعاة اةولى وامعوسااااط دسااااةيي)
( وا دراف 1.49" اةلرعاة اةخور  وامعوسااااااااااط دسااااااااااةيي )الجةئدة خَا االكعرو ي العِني  اسااااااااااعخ ا  عنى الألناة

 ( وامسعوى معوسط.71.مِيةري)

 كورونا جائحة ظل في عن بعد التعليم مع التدريسي الكادر تفاعلالمجال الثاني: 
 جةئدة ظا يف ع  اِ  العِني  مع الع رنسي الكة ر أعضة  عهةعاليية  عق ور أفرا  عو ة ال راسة ع  فقرات مجةا  

 ووضا حلك. (5والج وا)المِيةرنة ع  اسعخراج المعوسألةت الدسةيية واال درافةت اورو ة 
 (5الجدول )

 ظل في عن بعد التعلم الكادر التدريسي مع تفاعل المتعلقة بمجالالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 تنازلًيا  مرتبة كورونا جائحة

 الهقرات الرق  الرعاة
المعوسط 
 الدسةيي

اال دراف 
 المسعوى  المِيةري 

 مرعهع 75. 2.25 .ويسر ةاس ول ألناةنل االكعرو ية الواجاةت إرفةأل وع  15 1

 مرعهع 74. 2.23 .رمسعم اِاا المعمةزج العِن  عمنية الكة ر يقي   14 2

3 
 واعدص  لعقوي م ةساة وسونة اِ  ع  االخعاةرات 11

 .الألناة
 معوسط 84. 1.97

4 
 لوقتا اسعغَا دو  م  فةعنية أكسر اِ  ع  العِن  12

 .الوجةهي العِني  م 
 معوسط 79. 1.95
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 الهقرات الرق  الرعاة
المعوسط 
 الدسةيي

اال دراف 
 المِيةري 

 المسعوى 

 معوسط 72. 1.83 المعمةزج. العِن   ظة  ع  اةلرضى أِِر 13 5

6 
 العِني  ليةآل مسعمر يعقوي  عقو  والعِني  العر ية وزار  10

 المعمةزج.
 معوسط 76. 1.70

 معوسط 61. 1.99 الكني
اة م  وج ة  ظر ألن اورو ة جةئدة ظا في ع  اِ  العِن  مع الع رنساي الكة ر عهةعا (أ  مساعوى 5ويو  الج وا )

(، وق  61.( وا دراف مِيةري)1.99)م وري الم ار  في لوا  قصاااااة المهرأل جة  معوسااااأل ة، إح امعوسااااط الدسااااةيي
 اساااااا ولة لنألناة العِنيمية المة   إرفةأل وع ( و صاااااا ة "15) عو مة ع ا الهقر جة ت جميع الهقرات امسااااااعوى معوسااااااط 

( 14(، والهقر )75.( وا دراف مِيةري)2.25" جة ت امسااااااعوى مرعهع، واةلرعاة اةولى  وامعوسااااااط دسااااااةيي)ويساااااار
رعهع، "جة ت امسااااعوى م الوجةهي العِني  م  أكسر الوقت اسااااعغَا دو  م  فةعنية أكسر اِ  ع  العِن و صاااا ة "

 العر ية وزار ( و صااااااااااا ة "10(، وجة ت الهقر  )74.( وا دراف مِيةري)2.23واةلرعاة السة ية وامعوساااااااااااط دساااااااااااةيي)
( 76.( وا دراف مِيةري)1.70"اةلرعاة اةخور  وامعوسااط دسااةيي) المعمةزج العِني  آللية مسااعمر يعقوي  عقو  والعِني 

 وامسعوى معوسط.

 كورونا جائحة ظل في عن بعد التعليم مع الطلبة تفاعللمجال الثالث: ا
ع  اسعخراج رو ة او  جةئدة ظا في ع  اِ  العِني  مع الألناة عهةعاليية  عق ور أفرا  عو ة ال راسة ع  فقرات مجةا 

 ووضا حلك. (6والج وا)المِيةرنة المعوسألةت الدسةيية واال درافةت 
 (6الجدول )

 ائحةج ظل في عن بعد التعلم مع الطلبة تفاعلمتعلقة بمجال الالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 مرتبة تنازلًيا  كورونا

 الهقرات الرق  الرعاة
المعوسط 
 الدسةيي

اال دراف 
 المِيةري 

 المسعوى 

1 
  م واسعهسةرات عسةؤالت أية ألر  يسعأليع الألةلب 20

 اِ . ع  العِن  خَا
 مرعهع 66. 2.29

2 
  العِن م  االسعهة   ىم  ع  اةلرضة المِن  يِِر 17

 .المعمةزج
 مرعهع 74. 2.27

 ِااا المة   ف   في اِ  ع  العِني  أسنوب يسةع  19 3
 وسن . واضا

 مرعهع 76. 2.07

4 
 ألونرنةالع خألة عنى ي ة  اِ  ع  العِن  ي ظة  االلعزا  16

 .لنم رسة
 معوسط 78. 1.88

 معوسط 74. 1.78 .سعمرم اِاا المعمةزج العِن   ظة  مع وعهةعا الألةلب 18 5

 مرعهع 60. 2.06 الكني
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ةجة   اورو ة جةئدة ظا في ع  اِ  العِني  مع الألناة عهاةعا مساااااااااااااعوى  (6)ويو  الجا وا   ِ ، امعوساااااااااااااط مرعه
 عساااااةؤالت أي ألر  ( و صااااا ة"  يساااااعأليع الألةلب22)  (، وق  جة ت الهقر 60.( وا دراف مِيةري)2.06)الدساااااةيي

( وا دراف 2.29"جة ت امساااعوى مرعهع، واةلرعاة اةولى وامعوساااط دساااةيي) اِ  ع  العِن  خَا م  واساااعهساااةرات
ةخور  " اةلرعاة امسعمر اِاا اِ  ع  العِني   ظة  مع ( و ص ة "وعهةعا الألةلب18(، وجة ت الهقر  )66.مِيةري)

 ( وامسعوى معوسط.74.( وا دراف مِيةري)1.78وامعوسط دسةيي)

 يم عن بعدمعيقات التعل: رابعلمجال الا
واال درافةت  ع  اسعخراج المعوسألةت الدسةيية مِيقةت العِني  ع  اِ ليية  عق ور أفرا  عو ة ال راسة ع  فقرات مجةا 

 ووضا حلك. (7والج وا)المِيةرنة 
 (7الجدول )

 تنازلًيا  مرتبة معيقات التعليم عن بعدالمتعلقة بمجال المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 الهقرات الرق  لرعاةا
المعوسط 
 الدسةيي

اال دراف 
 المِيةري 

 المسعوى 

1 
 اةلِمنية قيةمك في أس ة  الك ر ةئي لنعيةر ا قألةت يد   23

 .العِنيمية
2.09 .76 

 مرعهع

2 
 روفظ اسيب اِ  ع  العِني  مع الألناة عهةعا عِسر 24

 .صِاة مِيِية
 معوسط 81. 1.93

3 
 أي دضور الألةلب سعأليعوي م ةساة اا عر ت سرعة 22

 .ا قألةت أي  و   دصة
 معوسط 73. 1.84

4 
 مة  لن الوصوا لنألةلب اِ  ع  العِني   ظة  وعيا 21

 .وقت أي في العِنيمية
 معوسط 73. 1.71

 معوسط 50. 1.89 الكني
م وري الم ار  م  وج ة  ظر  كورونا جائحة ظل في مِيقةت العِني  ع  اِ  مساااعوى  (7ويو  الج وا ) 

(، وق  جة ت جميع 50.( وا دراف مِيةري)1.89)في لوا  قصااااااااة المهرأل جة  معوساااااااأل ة، إح امعوساااااااط الدساااااااةيي
 ةاةلِمني قيةمك أس ة في  الك ر ةئي لنعيةر ا قألةت يد  ( و صااااااا ة:" 23الهقرات امساااااااعوى معوساااااااط مة ع ا الهقر  )

(، وجة ت 76.( وا دراف مِيةري)2.09"  جة ت امسااااااااعوى مرعهع، واةلرعاة اةولى  وامعوسااااااااط دسااااااااةيي)العِنيمية
ة اةخور  " اةلرعا وقت أي في العِنيمية لنمة   الوصااااااوا لنألةلب اِ  ع  العِني   ظة  وعيا( و صاااااا ة " 21الهقر  )

 ( وامسعوى معوسط.73.( وا دراف مِيةري)1.71وامعوسط دسةيي)

 اســتجابة متوســطات بين( α≤1.19) ةِ الدالل ُمســتوى  عند إحصــائية   داللة   ذات فروق  توجد هلالســؤال الثاني: 
 المفرق  قصــبة لواء مديرية في كورونا جائحة مع التعامل وســبل المتمازج التعليم فاعلية نع الدراســة عينة أفراد
لإلجةاة ع  هحا الساااؤاا ع  اساااعخراج المعوساااألةت الدسااااةيية واال درافةت  ؟والمؤهل العلمي الجنس، ي لمتغير  تعزى 

  ظر وج ة  م المهرأل  قصاااااة لوا  م ورنة في اورو ة جةئدة مع العِةما وساااايا المعمةزج ني العِ هةعنيةل المِيةرنة
 وضا حلك.و (8)، والج وا الِنمي المؤهاالج  ،  ي معغور دسب  الم ار  م وري 
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 (8جدول )ال
 وروناك جائحة مع التعامل وسبل المتمازج التعليم فاعليةلمجاالت  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 والمؤهل العلمي الجنس،حسب متغيرات  الجنس لمتغيري  تعزى  المفرق  قصبة لواء مديرية في

  الفئات المتغير
 استمرارية
 التعليم
 المتمازج

 الكادر تفاعل
 مع التدريسي
 عن التعلم
  بعد

 تفاعل
 مع الطلبة
 عن التعلم
 بعد

معيقات 
التعليم عن 

 بعد

 الكلي

 الجنس
 ذكر

  1.87 2.02 2.13 1.97 1.98 
 52. 53. 60. 63. 59. ت

 أنثى
  1.88 1.97 2.02 1.85 1.93 
 48. 48. 60. 60. 53. ت

المؤهل 
 العلمي

 دبلوم عال  
  1.80 1.88 1.96 1.95 1.88 
 49. 52. 56. 61. 56. ت

 دراسات عليا
  1.91 2.04 2.11 1.87 1.98 
 49. 48. 62. 61. 55. ت

 الدسةيي    ت = اال دراف المِيةري   = المعوسط      

 اِ   ع العِن  فةعنيةالمعوساااااط الدساااااةيي واال دراف المِيةري لمجةالت  فيظةهري   عاةو ٍ وجو  ( 8ويو  الج وا )
الج   )حار، دسااااااااب معغورات  المهرأل  قصاااااااااة لوا  في الم ار  م وري   ظر وج ة م  اورو ة جةئدة ظا في

وليية   اللة الهروأل اادصاااةئية يو  المعوساااألةت الدساااةيية (، عنية  راساااةت، ِةليال  ينو )ال الِنمي المؤهاأ سى(، و 
 .ويو  حلك (9ج وا )الس ةئي وال ع  اسعخ ا  عدنوا العاةو 

 (9جدول )ال
 وروناك جائحة ظل في بعد عن التعلم فاعلية على مجاالت العلمي المؤهلالجنس  ألثر الثنائي تحليل التباين

 المفرق  قصبة لواء في المدارس مديري  نظر وجهة من

 المجةالت مص ر العاةو 
مجموت 
 المر ِةت

 رجةت 
 الدرنة

معوسط 
 المر ِةت

 قيمة ف
ال اللة 
 اادصةئية

 الج  
=  هوعن ج

24249 

  =24237 

 750. 100. 031. 1 031. المعمةزج العِني  اسعمرارنة

 عن التعلم مع التدريسي الكادر تفاعل
 بعد

.551 1 .551 1.489 .220 

 050. 4.045 1.423 1 1.423 ع  اِ  العِن  مع الألناة عهةعا

 150. 2.124 521. 1 521. مِيقةت العِني  ع  اِ 

 210. 1.597 385. 1 385. الكن ي

المؤها 
 الِنمي

 170. 1.923 593. 1 593. المعمةزج العِني  اسعمرارنة

 عن التعلم عم التدريسي الكادر تفاعل
 بعد

1.539 1 1.539 4.163 .04 0* 

 *030. 5.095 1.792 1 1.792 ع  اِ  العِن  مع الألناة عهةعا
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 المجةالت مص ر العاةو 
مجموت 
 المر ِةت

 رجةت 
 الدرنة

معوسط 
 المر ِةت

 قيمة ف
ال اللة 
 اادصةئية

= هوعن ج
24239 

=  24285 

 600. 283. 069. 1 069. مِيقةت العِني  ع  اِ 

 090. 2.887 695. 1 695. الكن ي

 الخألِ

   308. 214 65.968 المعمةزج العِني  اسعمرارنة

 عن التعلم عم التدريسي الكادر تفاعل
 بعد

79.123 214 .370 
  

   352. 214 75.272 ع  اِ  العِن  مع الألناة عهةعا

   245. 214 52.514 مِيقةت العِني  ع  اِ 

   241. 214 51.540 الكن ي

 الكني

    217 832.432 المعمةزج العِني  اسعمرارنة

 عن التعلم مع التدريسي الكادر تفاعل
 بعد

938.806 217 
   

    217 999.280 ع  اِ  العِن  مع الألناة عهةعا

    217 829.875 مِيقةت العِني  ع  اِ 

    217 874.323 الكني

( يو  معوسألةت اسعجةاةت أفرا  α1.15( ع   وجو  فروأل حات  اللة إدصةئية ع   مسعوى )9ويو  الج وا )
الج  ، يو مة  لت ال عةئج وجو  فروأل حات  اللة إدصةئية عو ة ال راسة عنى جميع المجةالت والكني عِزى لمعغور 

 مع الع رنسي الكة ر عهةعا( يو  معوسألةت اسعجةاةت أفرا  عو ة ال راسة عنى المجةلو  α1.15ع   مسعوى )
ل راسةت اواة ت الهروأل لصةلا  المؤها الِنميعِزى لمعغور  اِ  ع  العِن  مع الألناة عهةعا و اِ  ع  العِن 
ني  ع  ومجةا مِيقةت العِالمعمةزج اسعمرارنة العِني  ، يو مة  لت ال عةئج عنى ع   وجو  فروأل عنى مجةا الِنية

 اِ  والكني.
 
 لتوصياتا

 عوصي ال راسة ي ة   عنى ال عةئج العي عوصنت إلو ة اةآلعي:
 .ة العِنيميةالكعرو يوالم صةت ا الصهدةت خَا م  اةلألناة االعصةا عنى الكة ر الع رنسي ع رنبالسِي إلى  -
 السِي إلى ع رنب الكة ر الع رنسي والألناة عنى العِةما مع الم صةت االكعرو ية العِنيمية. -
ةت عوعوية و  وات إلكعرو ية و ِرات عر وية. -  السِي إلى عِزنز سقةفة العِن  المعمةزج م  خَا عق  وِر
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 قائمة المراجع 
ع  اسعرجةع  يعةرن  ، بعدها وما 65 - كوفيد جائحة أثناء التعليم: سياساتي موجز. (2121اةم  المعد  ، ) -

-_https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief، معوفر عنى الرااط: 18/9/2121
_education_during_covid-19_and_beyond_arabic.pdf 

عمة : والتعليم اإللكتروني،  متمازج( بين التعليم التقليديالتعلم المدمج )ال(. 2111أيو موسى، مهو  والصوص، سمور) -
 اةكة يموو  لن ِر والعوزنع.

 عمة :  ار الم  ا لن ِر والعوزنع.التدريب عن بعد: بوابت  لمستقبل أفضل. (. 2117أيو ال صر، م دت) -
جةئدة اورو ة م  وج ة  في ظا الم ةهج اةر  ية في العِني  ع  اِ   ة(. جةهزن2121السويِ ، مدم  والِظةمةت، مدم ) -

 .49-31(:11)  اإلعالمية، مجلة العربي للدراسات  ظر المِرفو  العر ونو  في مدةفظة المهرأل، 
إدارة (. 2114عمة :  ار أسةمة لن ِر والعوزنع.   ِوا ، يِقوب)الجودة في التعلم عن بعد،  (.2112الكسجي، فنسألو ) -

 لن ِر والعوزنع. :  ار الهرقة إر  فتوع، التعليم عن بعد والتعليم الجامعي الم
ع   ،التعليم المتمازج بين الصف اإلفتراضي والصف التقليدي وبين التعلم عن بعد والتعلم عن قرب(. 2121أيو زن ، زن ) -

 /https://samajordan.com/news، معوفر عنى الرااط 25/9/2121اسعرجةع  يعةرن  
 ،الرنةك، الِيياة  لن ِر والعوزنع.يثة للطالب الموهوبين والنابغينالمناهج الحد(. 2118الودو ي، مدمو ) -
، عمة : دقوأل الألاع مدهوظة لوزار  العر ية 9196/9199دليل العودة اآلمنة إلى المدارس (. 2121وزار  العر ية والعِني ) -

 (.3والعِني ،  )
، معوفر عنى 14/1/2121  اسعرجةع  يعةرن  ع -Covid 19(. جةئدة اورو ة 2121ويايو ية الموسوعة الِر ية الدر ، ) -

 ./https://ar.wikipedia.org/wikiالرااط  
 ، م ظمة اةم  المعد   لنعر ية والِن  والسقةفة.التعليم عن بعد: مفهومه وأدواته واستراتيجياته(. 2121الوو ساو) -

- Chine,  K. (2009). Learning Math and Statistics on the Cloud, Towards an EC2-based Google 

Docs-like portal for teaching/learning collaboratively with R and Scilab. Paper presented at 

The International Conference of the Advanced Learning Technologies (ICALT), 752-75. 

 
  

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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 نحو التعّلم عن بعد  دارة المدرسةإاتجاهات 
 تربية الزرقاء األولى في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر مديري مدارس

 هيام الصخري  د.
 مدرسة حي الضباط الثانوية للبناتمديرة 

ولى
 
 مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء ال

 
 المنخص 

زرقة  عر ية ال عِن   ع  اِ  م  وج ة  ظر م وري م ار  دو ال ار  الم رساااااة إلى عِرف اعجةهةت إه فت ال راسااااة 
 ،  ار  الم رساااااااااة  دو العِن  ع  اِإ ا  لقية  اعجةهةت أر نولعدقو  ال  ف ع  عألو  ،اةولى في ظا جةئدة اورو ة

وم ور  في عر ية  ام ور   (131نى الِو ة الاةل  ع  هة )ع عألييق ةس   ،س  عدايم ة ودساااااااااااااةب الصااااااااااااا أل والساةت ل ة
ساااااااة جة   ار  الم ر إ  اعجةه إ وني: ظ رت  عةئج العدنوا مةأو  ، ودننت،دصاااااااةئي ةإوجمِت اليية ةت  ،رقة  اةولىالز 

و  فروأل ظ رت ال عةئج وجأوجاةيياة. امة إجاة ت فماة المِيقاةت أ ةوجاةييا  إوالاِك اآلخر  ةفي اِك الهقرات سااااااااااااانييا  
لة لمِيقةت العِن  ع  اِ ، احلك وج ت فروأل حات  ال احلكو  ، ارنة وع هوح الير ةمجلم ةرات ال وئة الع رنساااااااية واا

وصاااااات الاةدسة أوق   ،( لصااااااةلا اا ة  والخير  واحلك لنمؤها الِنمي α≤ 1.15دصااااااةئية ع   مسااااااعوى ال اللة )إ
 اةمور  دو العِن  ع  اِ  في ظا الجةئدة. اعجةه أولية جرا   راسةت دوا يإ

  :المقدمة
اااااةلعهاور فااااي الجااااوهر والمقصاااا ، والااااحي عاااا  اععمااااة ه فااااي عاااا   ماااا   اجاااا ور   ةألند  مصاااايِعياااار الااااعِن   عاااا  اِاااا     

، وأظ ااااارت عخن ااااام العِناااااي   الينااااا ا  أس اااااة  جةئداااااة اورو اااااة، و ااااا ورهة وضاااااِت الممةرساااااة العِنيمي اااااة عناااااى المداااااك 
ماااااااة م اااااااح ساااااااع و ي ةت القااااااار   عااااااا  رااااااااب الممةرساااااااةت العك ولوجي اااااااة المِةصااااااار  العاااااااي  ِاااااااألت فاااااااي الااااااا وا المعق  

صااااااو  وهوااااااره  الالِِاااااارن ياااااا  ماااااا    . وأمااااااة  االسااااااعخ ا  لمصااااااألنا "الااااااعِن   عاااااا  اِاااااا "، وع اولاااااا  ع اااااا  المعخص 
 .ر مة ياو   ةفح    ألا  م  ة عنى ِااة المصألندةت المع اخنة مِ و  ، عاسيط  الالع

-Alوعِااااااااا  ال وئاااااااااة الع رنساااااااااية واا ارناااااااااة أدااااااااا  الِ ةصااااااااار الم ماااااااااة العاااااااااي يقاااااااااو  عنو اااااااااة  ظاااااااااة  العِناااااااااي  )  
Halfawi,2006 عِاااااا را  ااااة أسةسااااي ة فااااي الِمنيااااة العِنيمية،والمسااااؤوا عاااا  إعاااا ا  جوااااا قااااة ر عنااااى  ي( والعاااا
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اساااااعخ ا  العك ولوجياااااة الد وساااااة والعِةماااااا مِ اااااة، لاااااحا أصاااااادت الم رساااااة مألةلااااااة اممةرساااااة الِ وااااا  مااااا  اة وار 
 (.  Mutawa,2002اةلِمنية العِنيمية ) لَرعقة الد وسة 

اماااااعَك م اااااةرات ف يماااااة وعر ويماااااة وخيااااارات ساااااةاقة عساااااما اةلعِةماااااا ماااااع  ظاااااة     عااااا  اِااااا عأليوااااا  الاااااعِن  نعأل ناااااب و 
لاااااحا ؛ (ZainAdeen,2005) الاااااعِن  القاااااةئ  عناااااى اساااااعخ ا  عق ياااااةت الدةساااااوب، واال عر ااااات اااااااا سااااا ولة ويسااااار

وجاااا ت الاةدسااااة ضاااارور   راسااااة اعجةهااااةت إ ار  الم رسااااة  دااااو الااااعِن  عاااا  اِاااا  فااااي ظااااا جةئدااااة اورو ااااة العااااي 
   ورزخ عدت ظَل ة. زاا الِةلو مة

 :مشكلة الدراسة
ا عِاااااةر فوااااارو  اورو اااااة وماااااة وعألناااااا  مااااا  عاةعااااا  جسااااا ي واجعماااااةعي إلاااااى إهاااااَأل المؤسساااااةت العِنيمي اااااة أ ى 

ااااا ،فاااااي مِظااااا  أ داااااة   وا الِاااااةل  اماااااة فاااااي حلاااااك اةر   ا الِمنياااااة العِنيميماااااة، مماااااة اةمااااار الاااااحي أ ى إلاااااى عِأل 
جاااااااا أ  فاااااااي اةفاااااااة المااااااا ار  والمؤسساااااااةت العِنيمياااااااة مااااااا  الجةئداااااااة اةالعجاااااااةه  داااااااو الاااااااعِن   عااااااا  اِااااااا  فرضاااااااع

اسااااعمرارنة الِمنياااااة العِنيمي اااااة، واساااااعخ   الألنااااااة الدةساااااوب و رامجااااا  لناااااعِن   عااااا  اِااااا  فاااااي ظاااااا ا عِاااااةر فوااااارو  
 عيئ اااااةاورو اااااة، وقااااا  عسااااايب حلاااااك فاااااي عِقوااااا  اِاااااك الموضاااااوعةت عناااااى الألنااااااة وصاااااِواة ف م اااااة، مماااااة ِااااااا 

اا ار  الم رساااااية والمِنماااااو  لضااااامة   جاااااة  الاااااعِن   عااااا  اِااااا ، وقااااا   عناااااو  ، اماااااة سااااايب ضاااااغأل ة عناااااى ةمِرفي ااااا
 ،فااااارك الاااااعِن   عااااا  اِااااا  عدااااا يةت واج ااااات العجر اااااة مااااا  دوااااا  مِاااااةراة أولياااااة  أماااااور الألنااااااة لمعةاِاااااة أي اااااةئ  

يااااا  مااااا   راساااااة  اةاضاااااةفة إلاااااى العدااااا يةت العك ولوجياااااة العاااااي رافقااااات العجر اااااة، و  اااااة  عناااااى هاااااحه المِألياااااةت ال
  ال راساااااة جاااااة ت إو اااااحلك فااااا ، داااااو الاااااعِن   عااااا  اِااااا  اسااااايب عهِاااااي فوااااارو  اورو اااااة لم رساااااةاعجةهاااااةت إ ار  ا

 لعجوب ع  السؤاا الرئي  العةلي:
مااااااة اعجةهااااااةت إ ار  الم رسااااااة  دااااااو الااااااعِن  عاااااا  اِاااااا  ماااااا  وج ااااااة  ظاااااار ماااااا وري ماااااا ار  عر يااااااة الزرقااااااة   -

 اةولى في ظا جةئدة اورو ة؟ 
 ةلية:وق  عهر ت ع  هحا السؤاا اةسئنة الهرعية الع

 دااااااو أاِااااااة  الااااااعِن  عاااااا  اِاااااا  ماااااا  وج ااااااة  ظاااااار ماااااا وري ماااااا ار  عر يااااااة  إ ار  الم رسااااااةاعجةهااااااةت  مااااااة .1
 الزرقة  اةولى في ظا جةئدة اورو ة؟

( الخاااااااعَف اساااااااعجةاةت  α≤ 1.15هاااااااا عوجااااااا  فاااااااروأل حات  اللاااااااة إدصاااااااةئية ع ااااااا  مساااااااعوى ال اللاااااااة ) .2
اِاااااا  ماااااا  وج ااااااة  ظاااااار ماااااا وري  دااااااو الااااااعِن  عاااااا  إ ار  الم رسااااااة فاااااارا  الِو ااااااة عنااااااى أاِااااااة  اعجةهااااااةت أ

 م ار  عر ية الزرقة  اةولى في ظا جةئدة اورو ة؟
 ار  ( العجةهااااااااااةت إ α≤ 1.15هاااااااااا عوجاااااااااا  فااااااااااروأل حات  اللاااااااااة إدصااااااااااةئية ع اااااااااا  مساااااااااعوى ال اللااااااااااة ) .3

 داااااو الاااااعِن  عااااا  اِااااا  مااااا  وج اااااة  ظااااار مااااا وري مااااا ار  عر ياااااة الزرقاااااة  اةولاااااى فاااااي ظاااااا الم رساااااة 
 ، والخير ؟ المؤهاجةئدة اورو ة عِزى لمعغورات الج  ، و 

 :أه اف ال راسة
 عِرف اعجةهةت إ ار  الم رسة  دو أاِة  العِن   ع  اِ .  .1
 .الكِم ع  الهروأل يو  أاِة  العِن  ع  اِ  العجةهةت إ ار  الم رسة .2
 عِرف اعجةهةت إ ار  الم رسة  دو العِن   ع  اِ  اةخعَف المعغورات. .3

 أهمية ال راسة:
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مااااا  اةهمي اااااة الِمن ياااااة العِنيمي اااااة حاع اااااة يوصاااااه ة عمنياااااة و اااااعج ع  اااااة ظ اااااور سااااانوك  عساااااعم  ال راساااااة أهموع اااااة    
ااااة  عوجااااة دصااااول  عنااااى الكاااا  وال ااااوت ماااا  المِنومااااةت   ِ ااااة عاااا  الساااانوك الااااحي اااااة  معا ج واااا  لنمااااعِن   وخعناااام عمةم 

 فاااااااي اساااااااعجةاةت الماااااااعِن  العاااااااي ياعساااااااي ة اهِاااااااا المسوااااااارات اليوئياااااااةااوجاااااااةيي الَزماااااااة ادااااااا ا  هاااااااحا العغووااااااار 
 وني:  وأخرى عألييقية م  خَا مة المديألة، ويما  أ  يشس   الاد  الدةلي و عةئج  اِهمية  ظرنة

 اةهمية ال ظرنة: 
 .اةزمةت أس ة  عنيي هحه ال راسة اعجةهةت المه و  الِمني  لنعِن  ع  اِ  وأهموع  -
ظااااااا قنااااااة  يضااااااوم لااااااأل ب المِرفااااااي  الااااااوار  فااااااي هااااااحه ال راسااااااة مِرفااااااة ج واااااا   لناااااااةدسو  خةصااااااة فااااااي -

 ال راسةت العي ع ةولت عجر ة العِن  ع  اِ  أس ة  الجةئدة.
 العألييقي ة: اةهمي ة

عهواااا   عااااةئج هااااحه ال راسااااة مؤسسااااةت العِنااااي  فااااي عدسااااو  أ ا   ظااااة  الااااعِن  عاااا  اِاااا  ماااا  خااااَا عألااااونر  -
 الكوا ر الاِرن ة وااماة ةت المة ية.

ضااااااةفة خألااااااط مسااااااعقيني ةعهواااااا  فااااااي مِرفااااااة االعجةهااااااةت فااااااي ا عقااااااة  أ مااااااة  الااااااعِن  ال - اااااا   معاِااااااة، وا  لنعوج 
 أس ة  اةزمةت. لنعِن  ع  اِ  اي وا لنعِن   الوجةهي  العقنو ي  

 .الم ار   دو العِن   ع  اِ  م وري االسعهة   م  أ ا  القية  في قية  اعجةهةت  -
 :عِرنم المهةهي  والمصألندةت

 االعجةهةت:
ة  ساااايي ة مسااااعم   ماااا  اليوئااااة يسااااع ا عنو ااااة ماااا  اسااااعجةاة الهاااار  هااااو اسااااعِ ا   هسااااي  أو دةلااااة عقني ااااة، سةيعاااااالعجااااةه 

ة لموقم مِو  )   (.  Waheed,2001قيوال  أو رفض 
عكااااون  فرضاااااي يِاااااور إلاااااى عوجااااا  سةيااااات أو ع ظاااااي  مساااااعقر إلاااااى دااااا  ماااااة لمِاااااةعر الهااااار  ومِةرفااااا  واساااااعِ ا ه    

ونعمسااااااا فااااااي  ،مجاااااار   لنقيااااااة  اِعمااااااةا مِو ااااااة  دااااااو أي موضااااااوت ماااااا  موضااااااوعةت العهاواااااار، عو يااااااة اة اااااات أو 
 (.Sawalha,2004 رجةت م  القيوا والرفك ل حا الموضوت، يما  العِيور ع  ة لهظي ة أو أ ائي ة )

مجموعاااااااة عمنياااااااةت ) عخألااااااايط، ع ساااااااو ، عوجيااااااا ، اعصاااااااةا، اعخاااااااةح قااااااارار( وظيهياااااااة ععهةعاااااااا  إدارة المدرســـــــة:
ااااااة لسيةسااااااة عةمااااااإي ة، وفنسااااااهة عر وي ااااااة عضااااااِ ة وجةييااااااة ضاااااام  م ااااااةخ م ةسااااااب،  اخااااااا الم رسااااااة وخةرج ااااااة، وفق 

 (.Al-Amayreh,2002ال ولة، رهاة في إع ا  ال ل  امة وعه  وأه اف المجعمع وال ولة )
هاااااو إماة ياااااة إوجاااااة  فرصاااااة العِناااااي  لمااااا  ل يااااا  الرهااااااة والقااااا ر  ةفااااارا  المجعماااااع، وحلاااااك مااااا   الـــــتعّلم عـــــن بعـــــد:

عداااااااااات إِااااااااااراف إ اري ماااااااااا ظ   خااااااااااَا اسااااااااااعخ ا  الوسااااااااااةئط واة وات المعِاااااااااا    والمع وعااااااااااة ماااااااااا  االعصااااااااااةا
(Zeitoun,2005.) 

   :مجتمع وعينة الدراسة
يقصااااا  امجعماااااع ال راساااااة: المجموعاااااة الكنياااااة مااااا  الِ ةصااااار العاااااي يساااااِى الاةدااااا  إلاااااى أ  يِمااااا  عنو اااااة ال عاااااةئج 

مساااااااا مجعماااااااع ال راساااااااة جمياااااااع مااااااا وري يدوااااااا  ، (Alnajar,et,al.2020) ةحات الَِقاااااااة اةلمِاااااااانة الم روسااااااا
 ( م ور ا وم ور .151اةولى وع  ه  ) م ار  عر ية الزرقة 

   :عو ة ال راسة 
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( مااااا ور ا ومااااا ور  وزعااااات عناااااو   االساااااعاة ةت 151عكو ااااات عو اااااة ال راساااااة مااااا  جمياااااع مااااا وري المااااا ار  وعااااا  ه  )
   .( اسعاة ة151صا )أ( اسعاة ة م  131وع  اسعر ا  ) .جميِ  

 :أ ا  ال راسة
الععمااااة  عنااااى ال راسااااةت السااااةاقة المعِنقااااة اموضااااوت ال راسااااة، عاااا  عألااااونر أ ا  ال راسااااة )االسااااعاة ة( ماااا  خااااَا ا

وعِلهااااااااات االساااااااااعاة ة مااااااااا  أر ِاااااااااة أاِاااااااااة  . (Al-Bietar,2016( و راساااااااااة ) Al-tarawneh,2021ا راساااااااااة )
، وقاااااا  عاااااا  مراعااااااة  وضااااااود ة وعسانساااااااان ة وصاااااايةهع ة وعاااااا   صااااااِو ع ة ع اااااا  46) ع ةو ناااااا  عاااااا   أساااااائن ( ساااااااؤاال 

   .العِيئة م  قيا المسعجوب
 .يجاد الصدق والثبات ألداة الدراسةإا تم كم

 نتائج الدراسة ومناقشتها والتوصيات:
 أواًل: السؤال األول:

لإلجةااااااة عاااااا  السااااااؤاا اةوا عاااااا  دسااااااةب المعوسااااااألةت الدسااااااةيية واال درافااااااةت المِيةرنااااااة لناِاااااا  اةوا والخااااااةص 
   .ام ةرات ال وئة الع رنسية واا ارنة لنعِن  ع  اِ 

( واة ت اعجةهةت 495( وا دراف مِيةري ). 2.99المعوسط الدسةيي لناِ  اةوا ين  ) أظ رت ال عةئج أ  
سية واا ارنة يية لهقرات الاِ  اةوا لم ةرات ال وئة الع رنةاسعجةاةت الِو ة لناِ  اةوا سنيية، يو مة المعوسألةت الدس

(. و َدظ م  خَا 1.023 - 757).( واة دراف مِيةري عراو  يو   4.04–2.34عراودت يو  )  لنعِن  ع  اِ 
" عِ   الم صةت العِنيمية ومد و ية السقةفة الدةسو ية أر ات المِنمو  عنى ( العي ع ص 3  الهقر  رق  )ِالمقية  ا

، ةوجةيي  إ اة  اعجةه ةو (  839.( وا دراف مِيةري ) 4.04  ع  اِ " ق  ين  معوسأل ة الدسةيي )يفي عمنية العِن
" ضِم امعَك المِن  لم ةرات اسعخ ا  الدةسوب فةق  مِانة معةاِة الألناة"  عنى ( والعي ع ص7) أمة الهقر  رق  

ة اااوق  اعهقت مع  راس ،(904( واال دراف المِيةري ). 3.59 ن  المعوسط الدسةيي )و  ةوجةيي  إاة  اعجةه الهقر  ف
Basiliaia ,2020) &Kvavadaz ( و راساااااة ( (Zhang,Lin, 2020. 

نمعوساااااألةت الدساااااةيية واال درافاااااةت المِيةرناااااة لناِااااا  الساااااة ي الخاااااةص ام اااااةرات ع هواااااح الم  اااااةج لناااااعِن  ل اةل سااااااة
وااااااة  اعجاااااةه  (558( وا داااااراف مِياااااةري ينااااا  ). 3.07عااااا  اِااااا ، فقااااا  ينااااا  المعوساااااط الدساااااةيي لناِااااا  الساااااة ي )

( 3.75-2.5ياااااااو  ) لساااااااة ي ماااااااة، يو ماااااااة عاااااااراو  المعوساااااااط الدساااااااةيي لهقااااااارات الاِااااااا  اةوجةيي اااااااإاساااااااعجةاةت الِو اااااااة 
(، وماااااااا  خااااااااَا اسااااااااعجةاةت عو ااااااااة ال راسااااااااة  َدااااااااظ اعجااااااااةه  950.- 843يااااااااو  ). واااااااااة دراف مِيااااااااةري مااااااااة

وضااااااِت المِناااااا  فااااااي مااااااِزأل لعدقواااااا   19-" جةئدااااااة اوفواااااا  ت عنااااااى صااااااالعااااااي نهقاااااار  ل وجااااااةيياااالسااااااعجةاة 
( ودااااااةزت 874.مِيااااااةري )( وا دراف ااااااة ال3.75 " دواااااا  يناااااا  معوسااااااأل ة الدسااااااةيي ) ئاااااا  ةإأهاااااا اف الماااااا  ج أو 

اماااااِزأل ايوااااار وخةصاااااة  المِنااااا  الهقااااار  عناااااى الرعااااااة اةولاااااى فاااااي الاِااااا  الساااااة ي لنمقياااااة ، فقااااا  وضاااااِت الجةئداااااة
فِصاااااا المِناااا  وجاااارب فااااي ألرنقااااة عوصااااوا المِنومااااةت لنألةلااااب وايهيااااة االعصااااةا  ،ع اااا  عدااااوا الااااعِن  عاااا  اِاااا 

"  عنااااى لنألةلااااب، يو مااااة الهقاااار  العااااي عاااا صإر ااااةك المِناااا  فااااي ألرنقااااة عوصااااوا المااااة    ممااااة أ ى حلااااك إلااااى ،ي اااا 
  ةمعوسااااااأل فاااااااة  يسااااااةع  الااااااعِن  عاااااا  اِاااااا  عنااااااى عخاااااازن  المااااااة   الِنميااااااة وساااااا ولة اسااااااعرجةع ة وقاااااات الدةجااااااة"

  الماااااااة   الِنمياااااااة ماااااااة   ِوجاااااااةيي، فقااااااا  لاااااااودظ ااااااااإ( اةعجاااااااةه 910مِياااااااةري  ).ال  اااااااة( وا دراف3.62دساااااااةيي ) ال
اِااااااك   أالووعوااااااوب، ل ااااااحا  َدااااااظ  لعسااااااجوا الصااااااوعي أومسااااااجنة ومدهوظااااااة عنااااااى الااااااور  أو اليور و واااااات أو ا

 وجةيية دسب اسعجةاةت عو ة ال راسة.إفقرات الاِ  السة ي جة ت سنيية وأخرى 
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ياااااو    دراف مِيااااةري ماااااةةواااااا (3.92 -2.31يااااو  ) يو مااااة عاااااراو  المعوسااااط الدساااااةيي لهقاااارات الاِااااا  السةلاااا  ماااااة
 عنااااااىسااااااعجةاة الِو ااااااة ااوجااااااةيي العجااااااةه اال ( وماااااا  خااااااَا اسااااااعجةاةت عو ااااااة ال راسااااااة عيااااااو 1.062 -896).

  معةاِااااة م صااااة الااااعِن  عاااا  اِاااا  لنمااااة   العِنيميااااة" دواااا  يناااا  عااااالألةلااااب   "عقااااةع العااااي  صاااات عنااااىالهقاااار  
( ودااااااةزت الهقاااااار  عنااااااى الرعاااااااة اةولااااااى فااااااي الاِاااااا  929.( وا دراف ااااااة المِيااااااةري )3.92معوسااااااأل ة الدسااااااةيي ) 

م صاااااة عِااااو  عنااااى الماااااو  فااااي الم ااااازا وعقااااةع  عاااا  معةاِااااة الألةلااااب الاااااحي و أ  و اااا و ي .السةلاااا  لنمقيااااة 
ه ااااا  الماااااة   العِنيماااااة اعِساااااره  فااااايمماااااة واااااؤسر  ،أو م صاااااة  رساااااك فاااااي العنهزناااااو   ال راساااااة الخةصاااااة اةلم رساااااة

" وعاااايا عنااااى عِ يااااة االمعدة ااااةت عاااا  اِاااا ، يو مااااة الهقاااار  العااااي عاااا ص  س ااااة أفونجااااِ إلااااى الغاااال  ،اِاااااا واضااااا
( 3.58)  ةدسااااااةيي   ةمعوسااااااأل  دااااااةزت إلااااااى المااااااة   العِنيميااااااة اااااااِي وقاااااات" لنألناااااااة الوصااااااوا الااااااعِن  عاااااا  اِاااااا  

  الماااااة   الِنمياااااة ماااااة   مساااااجنة ومدهوظاااااة عناااااى ِوجاااااةيي، فقااااا  لاااااودظ ااااااإ( اةعجاااااةه 1.062)  ةمِيةرن ااااا ةوا دراف ااااا
الووعوااااااوب، ل ااااااحا  َدااااااظ أ  الألةلااااااب يسااااااعأليع الرجااااااوت إلااااااى  الااااااور  أو اليور و واااااات أو العسااااااجوا الصااااااوعي أو

اِاااااا  الاااااعِن  الوجاااااةهي  ،فاااااي  راساااااة الماااااة   مياااااة ااااااِي وقااااات يِاااااة  ودساااااب الوقااااات الاااااحي ورهااااابالماااااة   الِن
وجةيياااااة إوأخااااارى  ةضاااااة جاااااة  اِضااااا ة سااااانيي  إح ا فقااااارات الاِااااا  السةلااااا  أي مدااااا   يوقااااات سةيااااات ودصاااااة مدااااا   .ال

 .دسب اسعجةاةت عو ة ال راسة
والخااااااةص امِيقااااااةت الااااااعِن  عاااااا  اِاااااا  لناِاااااا  الرااااااااع  ةمعوسااااااألةت الدسااااااةيية واال درافااااااةت المِيةرناااااالن واةل ساااااااة 

واااااااة  اعجااااااةه  (535.مِيااااااةري )ال دااااااراف اال( و 3.95) السااااااة يلنألةلااااااب، فقاااااا  يناااااا  المعوسااااااط الدسااااااةيي لناِاااااا  
 (4.25 - 3.18، يو مااااااة عااااااراو  المعوسااااااط الدسااااااةيي لهقاااااارات الاِاااااا  السةلاااااا  يااااااو  )ةوجةيي ااااااإاسااااااعجةاةت الِو ااااااة 

ساااااااااعجةاةت عو اااااااااة ال راساااااااااة عياااااااااو  أ  اعجاااااااااةه (. ومااااااااا  خاااااااااَا ا1.015 -720وااااااااااة دراف مِياااااااااةري ياااااااااو  ).
وااااؤسر  الماةِاااار يااااو  المِناااا  والألةلااااب"هيااااةب العواصااااا العااااي  صاااا ة نهقاااار  اةل ساااااة لوجااااةيي إنِو ااااة لاالسااااعجةاة 

 ،(827.( وا دراف اااااااة المِياااااااةري )4.25عناااااااى اساااااااعيِةب الماااااااة   العِنيمياااااااة" دوااااااا  ينااااااا  معوساااااااأل ة الدساااااااةيي )
الألةلاااااب يهقااااا  االعصاااااةا الماةِااااار  أ    الرااااااع لنمقياااااة ، و ااااا و يودااااةزت الهقااااار  عناااااى الرعااااااة اةولاااااى فاااااي الاِااااا

" يقناااا الاااعِن  عااا    صااا ةة عناااى اساااعيِةب الألةلاااب لنماااة   الِنمياااة، أماااة الهقااار  العاااي ماااع المِنااا  مماااة واااؤسر سااانا  
  اااااااة( وا دراف4.23دساااااااةيي ) ال  ةمعوساااااااألفاِااااااا  مااااااا  الم اااااااةرات االجعمةعياااااااة ونزنااااااا  الِزلاااااااة لااااااا ى الألةلاااااااب " 

وخااااااااعنط مااااااااع أقرا اااااااا  اةلم رسااااااااة    الألةلااااااااب الااااااااحي الأ وجااااااااةيي، فااااااااةلهقر  عوضاااااااااإ( اةعجااااااااةه 732مِيااااااااةري ).ال
ل يااااا  الرهااااااة فاااااي عكاااااون  عَقاااااةت  ويماااااا  فاااااي الم ااااازا  عوجاااااة الدجااااار الم ااااازا ونعنقاااااى الاااااعِن  عااااا  اِااااا  عقاااااا  

  ماااا  مِيقااااةت الااااعِن إحا فقاااارات الاِاااا  الرااااااع عِاااا    ،مِيقااااةت الااااعِن  عاااا  اِاااا  عياااار عاااا هااااحه الهقاااار  و اجعمةعيااااة، 
 .وجةييإع  اِ  وق  جة ت اةعجةه 

   T.testلإلجةاة ع  السؤاا ع  عدنوا اليية ةت اةسعخ ا  
 عو اااااة أفااااارا  عقااااا ورات ياااااو ( α≤0.05عِاااااور ال عاااااةئج وجاااااو  فاااااروأل حات  اللاااااة إدصاااااةئية ع ااااا  مساااااعوى  اللاااااة )

واا ارناااااة وم اااااةرات العجةهاااااةت إ ار  الم رساااااة  داااااو أاِاااااة  الاااااعِن  عااااا  اِااااا  لم اااااةرات ال وئاااااة الع رنساااااية  ال راساااااة
وقاااا  ألةاقاااات هااااحه ال راسااااة مااااع  ،ع هوااااح الير ااااةمج، وم ااااةرات الااااعِن  عاااا  اِاااا  لنألةلااااب ومِيقااااةت الااااعِن  عاااا  اِاااا 

(، و راساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة (Basiliaia andKvavadaz,2020و راساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة) ,zhang,Lin 2020ة ) راسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
(Shahateh,2021.) 
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ــــث:  ساااار المعغواااارات ألعوضاااايا  T.testعخ ا  لإلجةاااااة عاااا  السااااؤاا السةلاااا  عاااا  عدنوااااا اليية ااااةت اةسااااالســــؤال الثال
 ال راسة.  في
 أفااااارا  عقااااا ورات ياااااو ( α≤0.05عِاااااور ال عاااااةئج إلاااااى وجاااااو  فاااااروأل حات  اللاااااة إدصاااااةئية ع ااااا  مساااااعوى  اللاااااة )و 

 اااااااة    ااأدوااااااا  عياااااااو   ، اااااااة  ار  الم رساااااااة  داااااااو الاااااااعِن  عااااااا  اِااااااا  لصاااااااةلا ااإ العجةهاااااااةت ال راساااااااة عو اااااااة
 (  (Altarawneh,2021سة يهضن  العِن  ع  اِ  وق  خةلهت  را

اااااة عِاااااور ال عاااااةئج إلاااااى وجاااااو  فاااااروأل حات  اللاااااة إدصاااااةئية ع ااااا  مساااااعوى  اللاااااة )أو   عقااااا ورات ياااااو ( α≤0.05يض 
العجةهااااةت إ ار  الم رسااااة  دااااو أاِااااة  الااااعِن  عاااا  اِاااا  لم ااااةرات ع هوااااح الير ااااةمج، وم ااااةرات  ال راسااااة عو ااااة أفاااارا 

ا ارنااااة ومِيقااااةت الااااعِن  عاااا  اِاااا  عِاااازى لنمؤهااااا الِنمااااي الااااعِن  عاااا  اِاااا  لنألةلااااب م ااااةرات ال وئااااة الع رنسااااية وا
الدةصاااااااانو  عنااااااااى  رجااااااااة ال راسااااااااةت الِنيااااااااة  الماااااااا ورن   أفقاااااااا  عيااااااااو  ، ولصااااااااةلا مؤهااااااااا  رجااااااااة المةجسااااااااعور

 .( (Althamalehy,2021المةجسعور يهضنو  العِن  ع  اِ  وق  ألةاقت  راسة
 أفااااارا  عقااااا ورات ياااااو ( α≤0.05اللاااااة )وعِاااااور ال عاااااةئج إلاااااى وجاااااو  فاااااروأل حات  اللاااااة إدصاااااةئية ع ااااا  مساااااعوى  

كساااااار ماااااا  خماااااا  العجةهااااااةت إ ار  الم رسااااااة  دااااااو أاِااااااة  الااااااعِن  عاااااا  اِاااااا ، لصااااااةلا الخياااااار  اة ال راسااااااة عو ااااااة
وقااااا   ،  الخيااااار  وألاااااوا فعااااار  الخ ماااااة يساااااةع  المااااا ور ااااااةلعغور ويهضاااااا الِماااااا عااااا  اِااااا أسااااا وات، دوااااا  عياااااو  

 .( (Althamalehy,2021اعهقت هحه ال راسة مع  راسة
 

 التوصيات:
 ي ة  عنى هحه ال راسة وال عةئج العي أسهرت ع  ة عوصي ال راسة امة وني:

 .لكعرو ي ع  اِ عق  ورل عما لنمِنمو  والمِنمةت ع  ألرأل العِةما مع العِن  اا -
   .عدسو  عما م صة  رسك اةلعِةو  مع المِنمو  م   اخا المو ا  -
   . عما  راسةت دوا اسعمرارنة الِما اةلعِن  ع  اِ -
و المِنمة لععواصاااااا مع الألةلب وياو  أأ  ياو  لكا م رساااااة م صاااااة خةصاااااة اةلم رساااااة وم  ة المِن   -

 العهةعا أكسر مع ألناة الم رسة ومِنمو  .
   . دو العِن  ع  اِ  في ظا الجةئدة اةمور أو  راسةت دوا اعجةه أولية  ادو  إجرا  -
 َا العِن  ع  اِ .دوا المِاَت العي اععرضت المِنمو  م  خ ادو  إجرا  -
   .الم ار  في ظا جةئدة اورو ة م وري دوا المِاَت العي اععرضت  ادو إجرا   -
 .و راسةت ع  اعجةهةت المِرف العر وي في الِما المو ا ي في العِن  ع  اِ  ادو إجرا   -
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 جائحة كورونا ودافعيتنا نحو اإلنجاز
سماعيل الوريدات سماء يوسف ا 

 
 ا

 مدرسة 
 
 ساسية المختلطةالقادسية ال

  التربية والتعليم للواء الرصيفة مديرية

 
ة سيمر، هحا مة عِن م ةه و ِِ ة عني  ود س  ل  يا  اةمرش هو   ة، يا اة  مشر ا، ولك  اا مشٍر سيمر، اا مر ٍ 

و  ص رم 17/3/2121ع   عةرنخ ة، ل  أ سى حلك العةرن    ور الم ار ،  :اةاهَأل، إهَأل اا ِي  قرارٌ  ، دا
، مة أ  قشر  اليية  اةوا في ظا جةئدة اورو ة دعى ل     َ الِاة  ، المصة ع، دعى أفرا  الخيز. اة  ووم ة سقي

 لسة ي: اَ ي اَ ي، اَ ي وا   جةرت عنيم عزنز .
اَ ي العي أهواهة عقسو عنو ة مشجير   ي معا عو و ة، ي أت أفار اصدعي، اِةئنعي، اِوال ي، ألَيي، وأل ي، 

ة عنو ة والجةئدة ِئ ة أ  أيو ة ألقت اظَل  ؟واجيي، أ قمش ماعوفي اةو ي و د  ال ِةمى في الماد ا والِ ائ  ،نيعم
ة ومداة  ودهةظ ة عنى أ هس ة وعنى أديع ة وعنى اَ  ة، زا ت الاألةلة، عراجع  وعنى عهةصوا ديةع ة، فعاةع  ة؛ درص 

ا المِلوفة وعغو رت اِك عة اع ة في المِةراة وفي الألِة  وفي الوضع االقعصة ي، عغو رت صور  العِني  والِم
و د ش ل ة إ  ِة    ولكاا صِب وفي وج  اا ماد ةٍ   ،الِما، دةل ة دةا اا  وا الِةل ، ولك  ة  اقى أها الِز ا 

 م مة ضةقت وأمدامت دنقةع ة. 
 ور ة؟ ها عجةوز ة الماد ة؟ ل ِخح  والوو  واِ  مرور قمرااة عةمو  و و م عنى هحه الجةئدة أو   د ؟ مة

ع أ    ار عِسر  سعألي ا  اةه  في عجنةا العألونر و  ة  المسعقيا، العنى سيوا المسةا مجةا العِني  امة أ   الرم 
سعراعوجيةع  رسي ةي ةئ ة واةلعةلي العدصوا الِنمي والم  ،قألةت العِني  اةلجةئدة وعراجع جو   العِني  و وعوع  وا 

 الألناة.
فةلألةلب الحي اة  ونعقي مِنمي  في الغرفةا الصهية مع مجموعٍة م  الألَب ونعنقى العِني  الوجةهي 

واحلك  ،الم عو  اةة وات والوسةئا أصاا ونعقي ي   صوع ة  و  صور ، خنم الِةِةت واةج ز  االكعرو ية الد وسة
قةٍت اا حلك م  خَا م صٍة إلكعرو يٍة وعأليي دا الواجاةت ومعةاِع ة وأسئنة الألةلب وأجو ع ة وم ةقِع ة أصاا
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ا هحا وم  خَا ا، د وسة،  ةهيكم ع  الوضع الصدي لنمِن  والألةلب فمِظم   اة  يشص م يو  مشصةب ومشخةلط
وعدت عِسور ع اعيةت الجةئدة مجعمِة ، وم  خَا وسةئا العواصا االجعمةعي وم  خَا العواصا مع أولية  

  ونو  وج تش أ   م  المما  أ   شص م المِنمو  خَا عنك الهعر  إلى مجموععو :اةمور والزمَ  العر 
ااداة  يو  وع ِر السنيية و  اةولى: اسور  الِاوى والعحمر واة ت  وم ة عرفك وعسعخم اةلدنوا المق مة،

ا  ال شاةت واالسع ز الألَب وأولية  اةمور إم ة م  خَا الرفك والعحمر والعقنوا م  ج و  اآلخرن  أو م  خَا 
عةاة( مع ع   عق ور د اسة الموقم والظرف الصِب الحي عمر في  الاَ  والعي ر مة وج ت في  ،عدت مسمى )ال ش
 اا حلك فرصة  لنرادة.

ي  ل ة سعسَ  لنظرف الراه  ولسع زا  واالالسة ية: أ رات أ   ال ج وى م  ممضيِةا الوقت يو  العحمر واال
ة سو ةا ية ال ةئنجج وا أ   في زم  السور  العك ولو أو أ   قصر في أ ا  الواجب  دوه ، وو  أ   عخنى ع  ألَي ة

ة م  عِنيم  إلكعرو ي ة عير الم صةت العِنيمية والعألييقةت الد وسة، ود  ت موقه ة اِ  الوضع   ِ الألةلب قسأل ة واس
ر   ل الحي مة   ة حلك س ِخح اِوال  ة واَ  ة إلى القةتفشرك عنو ة  ِ ، ولك  إ  وقه ة ماعوفي اةو ي، فإ  ة ال ق  

وج  ل ة ووم ة وال دعى سةعة ، لحلك عنو ة الِما يوٍ  واد   وقنٍب واد  وضم  ااماة ةت المعوافر  والظروف الراه ة 
ِا  . مع إيمة  ة الِمو  اِ  ة في أر   أها الِز  أهنى سرواع ة اا سة  الاة ي الم عج  الغموور عنى وأل   ِو

 ال ومر ال ةضج الواعي. الهار و د   راه  عنى هؤال  ال ِةمى في الصِةب والعد يةت وعنى مسا
هي المجموعة ف خعنهت  افِية المِنمو   دو العِني  واا جةز في انعة الدةلعو  خَا فعر  الجةئدة،اوم  ه ة 

ا  . ووقم المِن  سةيع ة في ماة   ماةهةلي وخةفوا عنى عِني  ومسعقيا أوال ه اةولى عِعت الألَب، واسعة   عظر ا أد  
 و ةول  الدا ون فِ   دو الِما.

وفي المجموعة السة ية قررم المِن  اِ   قة ر عنى العد ي واا جةز ومواج ة الصِةب وعنى أخح الألَب 
في ماة    رفك العوقماةمة  وأ   عنى ق را اةمة ة العي دمن ة والرسةلة العي وضِ ة و  والاَ  والعِني  إلى ِطا  

ا الوأل  و    ع  ك الاَ  وعشرفع  وأصرم عنى مواصنة اا جةز والِألة  وأينى اَ   دس  ة، وعنى أمسةا هؤال  يِو 
ة  ،الرايةت     .عفةلوأل  في الِ ائ  يدعةج همم ة وأفِةال  ال  دوا ة وعاةكي ة، يدعةج مِوال  وي ي ال فِس 

 زمَئي في اةسر  العر وية:
عةٍ   راسٍي ج و ، وان ة مسؤولو  وان ة يقع عنى أكعةف  مة يدمن  ومة يق م  ل حا الوأل ،  فيالوو    د 

، وأ    وةي ة  هحا الوأل  و سعأليع أ   ق   الكسور لم ا ألَي ة السقة والعهةؤا واةما اِ  القة   أفضا إ  ِة 
مِ   و    آسةر هحه الجةئدة، ل غر  في  هوس   وأ   جعةز  ، ِوض   خور ا عم ة مضى م  عمره  وم  عِنيم  

ة س واج  اا الماد  والِ ائ    ِ الهر  واِةئر اةما، واِ  ة درنصو  اا الدرصا عنى عِنيم   ومسعقين  ، وم
 و عخنص م  ظَا جةئدة اورو ة،   ألن   دو مسعقيٍا مِرأل في وألٍ  أمِ  إ  ِة   .

 أسرع ة اةر  ية الواد   اٍِز وفخٍر وأمة .اا عةٍ  وألَي ة واَ  ة وقية ع ة و  
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  درجة ممارسة معلمي اللغة العربية ألساليب
 التقويم البديل في ظل التعلم عن بعد في األردن

 عمر حسن  ةراويالمعلمة: 
 
 حماد  بوا

ولى
 
 مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء ال

 
 المنخص

مِنمي النغة الِر ية ةسةلوب العقوي  الي وا في ظا العِن  ع    رجة ممةرسةه فت ال راسة الدةلية لعِرف 
اسعخ مت ال راسة الم  ج الوصهي المسدي، ولجمع اليية ةت ع  عألونر اسعاة ة  .اةر   -اِ  في مدةفظة الِةصمة

ت م  وعكو  ،في صور  مقية   رجة ممةرسة مِنمي النغة الِر ية ةسةلوب العقوي  الي وا في ظا العِن  ع  اِ 
( مِنم ة ومِنمة م  مِنمي النغة 120  عألييق ة عنى عو ة عكو ت م  )س( فقر ، وع  العِك  م  ص ق ة وساةع ة، 33)

الِر ية في مدةفظة الِةصمة عمة ، وأظ رت  عةئج ال راسة أ َّ اسعجةاةت عو ة ال راسة اة ت موافقة ي رجة معوسألة 
 ب العقوي  الي وا في ظا العِن  ع  اِ  في مدةفظة الِةصمة عمة  رجة ممةرسة مِنمي النغة الِر ية ةسةلوعنى 

ضرور  عِجيع مِنمي النغة الِر ية عنى ممةرسة  م  وج ة  ظره ، وعوصنت ال راسة إلى ع   عوصيةت أهم ة
أسةلوب العقوي  الي وا في ظا العِن  ع  اِ ، وضرور  سِي الج ةت المخعصة  دو عق  ال ورات الع رنيية العي 

ع  ف مِنمو  ومِنمةت النغة الِر ية لع مية ق راع   عنى عجةوز المِيقةت العي عواج    في ممةرسة أسةلوب عس
 العقوي  الي وا في ظا العِن  ع  اِ .

 النغة الِر ية، أسةلوب العقوي  الي وا، العِن  ع  اِ . والكنمةت المهعةدية: مِنم
 المقدمة

وا هعة   ،ي ة ومِنومةعي ة معَدقة وسرنِةعق  وا هجةرات عك ولوجي ة عألورات اةخور  الس وات في الِةل  ِ  
ِةيل القةئمو  عنى المؤسسةت العِنيمية جِا العِني  أكسر فةعنية؛ والع عنىعنى السقةفةت المخعنهة؛ اةمر الحي يدع  

 المِن  م  أه  عر ية إلى أ   ويِور عنمة  ال .مع اا المعغورات الِةلمية، لمواكاة عنك العغورات والعألورات والعد يةت
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الم خَت في عمنية العِني ، ف و القةئ  والموج  ، والِ صر اةكسر فِةلية في اةفة أجزا  الِمنية العِنيمية )عيسى، 
2111.) 

حا اة  هحا و ألي  عنى المِن  اصهة عةمة، فإ   اةمر ياو  أكسر أهمية اةل ساة لمِن  النغة الِر ية،  وا 
(، وم ةهج النغة الِر ية عض  2119الألةلب، ويسةع ه عنى اكعسةب لغة صديدة وسنيمة )عَ ، الحي وعِةما مع 

الِ و  م  المِةرف والقي  واالعجةهةت وحلك وجِا عمنية عقويم ة عمنية مرااة عدعةج إلى أ وات وأسةلوب معِ    
اهة   ال ظة  العِنيمي، وم   وعية (، ممة وزن  م  2113قة ر  عنى قية  اةجزا  المخعنهة لنم  ةج )الدم ا ي، 

 (.2114المخرجةت، فم  أه  أه اف العقوي  ضمة  جو   الِمنية العِنيمية وضمة   عةئج ة )الخةل ي، 
مة اة   ة  ة يحلك  ِن  إحا ؛ِ   : العقوي  الهِني لأل ا ا( العقوي  الي وا 284، ص 2114يِرف الصراف ) 

وه في مواقم الدية  الِة ية العي عقعرب اسور ا م  مواقم الدية  الم رسية. عِنم الألَب قة رن  عنى اسعخ ا  مة
ويِ  العقوي  الي وا أكسر ِمولية م  االخعاةرات، ف و يِما جميع مدعويةت الكعةب م  سنوايةت وم ةرات، فةلعقوي  

 (.2117الي وا ووضا  قة  الضِم ل ى الألناة )الِوفي، 
والعِن  االكعرو ي يدق  ِمولية الِمنية العِنيمية والعِنمية في آٍ  وادٍ ،  لعزا  اةلعِن  ع  اِ امة أ  اال

ويقنا م  المِيقةت العي عواج  العِني  الدةلي، فةلعِن  ع  اِ  وزن  م  فرص القيوا لنألناة والعدةق   امة و ةسي   
 (.Falowo ،2117وعماو  فرص عِن  م ةساة ل   )

يمية هو العقوي ، دو  يس   في عق ي  العغحية الراجِة العي عس   ي ورهة إ   م  أه  ماو ةت الِمنية العِن
( اِ   الِمنية 2111في عوجي  مسةر الِمنية العِنيمية  دو عدقو  اةه اف اِاا أفضا، ويِرف عيسى العقوي  )
إلى عِرنه  اِ    (2114العِنيمية العي يقو  ي ة المِن  اص ار اةداة  عنى أ ا  الألناة، في دو  عم  الخةل ي )

عمنية م  جية ععضم  جمع المِنومةت الكمية والكيهية ع  سمة مِو ة ومد   ، س  اسعخ ا  هحه المِنومةت في 
 .العقوي  الي وا إص ار دا  عنو ة في ضو  أه اف ومِةوور

عاألة ر مر ( اِ   العقوي  الحي يألنب في  المِن  م  المعِنمو  أ ا  ع   أمو Mueller ،2115يِرف  مولر )و  
 عأليو  الم ةرات اةسةسية وجمع مِنومةت امية أو  وعية عهو  في عنىاةلدية  الوومية ادو  وعيو  ق ر  المعِن  

( اِ  : "مجموعة م  اةسةلوب أو الصي  العي ععراو  يو  اسعجةاةت 2117:10عقوي  أ ا  الألةلب، ويِرف  الِوفي )
 نة، ومجموعة م  اةعمةا المعكةمنة لنألةلب عير الزم ".اسيألة مهعودة ياعسي ة الألةلب، وعوضيدةت ِةم

 وني: ( امة2111ولنعقوي  الي وا مجموعة م  الخصةئص يما  عنخيص ة دسب السِ وي )
 ِمنية العقوي  الي وا عراف  اا عما و ِة  يقو  ا  الألةلب اِاا مسعمر.فاالسعمرارنة:  .1
 ة والم ةرنة.يِما اا الم ةرات الوج ا ية والمِرفي إحالِمولية:  .2
 ي  أ  يِعرك ي حه الِمنية المِن  وولي اةمر والمِرف. الو العِةو ية:  .3
 الِنمية: وه ة وجب اسعخ ا  أ وات قية  عنمية مدامة سيعت صَدوع ة. .4
 الواقِية: وه ة وع  قية  المِرفة والم ةر  العي اكعسي ة الألةلب وا ِاست عنى واقِ . .5
 في العقوي  الي وا ولي  فقط أ ا  مد   . المرو ة: وع  اسعخ ا  أ وات اسور  .0
 حو مِ ى: أي وراز عنى الِمنيةت وال واعج في الوقت حاع . .7

العقوي  المِعم  عنى اةعمةا الكعةيية، ( 2119وم  أيرز أ وات وأسةلوب العقوي  الي وا ادسب ه  ي ) 
العقوي  ، و الموضوعية االخعاةرات  :، وم  أ واعةالمغنق المقةلية االخعاةرات المقةلية المهعودة، واالخعاةرات : ة وعوهو 
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عمةا، وعقوي  اة ا  المِعم  عنى المَدظة، وعقوي  اة ا  اةلمقةاَت، المِعم  عنى اة ا ، والعقوي  امنهةت اة
 وعقوي  اة ا  يخرائط المهةهي ، وعقوي  اةقرا ، والعقوي  الحاعي.

عِرف أسر عوظوم العقوي  ل( العي ه فت 2115راسة اةِقر )  وم  ال راسةت حات الصنة اموضوت ال راسة
الي وا في ع مية العهاور الرنةضي ل ى ألَب الصم الرااع في هز ، ولعدقو  هحا ال  ف قة  الاةد  يإع ا  اخعاةر 

  م( ي  ا، وق  اععم  الم  ج العجرنيي، دو  ألي  ال راسة عنى عو ة ماو ة 27العهاور وعكو  هحا االخعاةر م  )
عوصنت ال راسة إلى وجو  فروأل يو  معوسألةت  رجةت الألَب في اخعاةر و ( ألةلا ة م  ألَب الصم الرااع، 90)

 العهاور الرنةضي لصةلا المجموعة العجرنيية.
( إلى عِرف م ى عأليو  أسةلوب العقوي  الي وا وخوف الألَب م  ة، م  2115وه فت  راسة الدةرسي )
جةمِة ِقرا ، واسعخ   الاةد  الم  ج الوصهي، وع  عصمي  اسعاة ة واعاع الاةد  وج ة أعضة  هوئة الع رن  ي

عضو ا ع رنسي ة، وعوصنت ال راسة إلى أ   االخعاةرات  82ألرن  المقةينة لجمع المِنومةت، وعكو ت عو ة ال راسة م  
 ف ة ل ى الألَب.االخعاةرات الِهوية هي اةكسر خو  واة تالمقةلية والموضوعية هي اةكسر عألييق ة، 

(  راسة ه فت إلى مِرفة أسر اسعخ ا  العقوي  الي وا عنى عدصوا ألناة الصم 2115وأجرى اةِقر )
العةسع واعجةهةع    دو الِنو  في م ار  مدةفظة  ةين ، واسعخ   الاةد  الم  ج العجرنيي، وعكو ت عو ة ال راسة 

 وات ال راسة م  اخعاةر عدصوني وسَل  العق ور أكو ت ألةلا ة وألةلاة ع  اخعيةره  اِاا ع قو ي، وع 112م  
المجموعة  دصةئية لصةلاإحات  اللة  ةظ رت ال عةئج فروق  أالنهظي، واسعاة ة لمِرفة االعجةهةت  دو مة   الِنو ، و 

 العجرنيية.
عِمني ل( إلى مِرفة أسر عوظوم أسةلوب العقوي  الي وا في ع مية العهاور ا2113وه فت  راسة الدم ا ي )

وم ةرات رس  الخرائط اةلجغرافية ل ى ألةلاةت الصم الِةِر اةسةسي في هز ، واسعخ   الاةد  الم  ج العجرنيي، 
ألةلا ة وألةلاة ع  اخعيةره  اِاا الِو ة الِِوائية، وعقسيم   إلى مجموععو  ضةاألة  151وعكو ت عو ة ال راسة م  

ى لصةلا دصةئية عِز إوأظ رت ال عةئج وجو  فروأل حات  اللة  وعجرنيية، واسعخ   الاةد  االخعاةر العدصوني،
 المجموعة العجرنيية.

( إلى مِرفة أسر ع وت أسةلوب العقوي  في عدصوا ألناة الصم السةم  م  2111وه فت  راسة السهية ي )
ي، وعكو ت عو ة رنيالعِني  اةسةسي واعجةهةع    دو مة   العر ية االسَمية في اليم ، واسعخ   الاةد  الم  ج العج

ل راسة واسعاة ة، وأظ رت ا ةعدصوني   اجرا  هحه ال راسة اخعاةر  ألةلا ة وألةلاة، واسعخ   الاةد  ا 371ال راسة م  
ة وجةيية  دو عِن  مة   العر يإدصةئية لصةلا المجموعة العجرنيية واة ت اعجةهةت الألناة إحات  اللة  ةفروق  
 سَمية.اا

 راسة ه فت إلى عد و  المسعوى الراه  لم رسي النغة الِر ية في ف م   لماة   ( 2119أجرى مصألهى )
االخعاةرات وآلية ي ةئ ة، وعِرف الممةرسةت الواقِية الراه ة لحلك، واععم ت الاةدسة الم  ج الوصهي العدنوني، 

منت ال راسة عو ة م ( مِنم ة 70او ة م  )واسعخ مت اسعاة ة لنمِنمو  والمِنمةت اِعمنت عنى سعة مجةالت، ِو
   المِنمةت أكسر اسعخ ام ة لألسةلوب الِنمية في ي ة  أومِنمة في مدةفظة عجنو ، وق  عوصنت ال راسة إلى 

 سئنة الموضوعية والمقةلية.االخعاةرات، واالععمة  عنى اة
مةت إلى جسةلوب العقوي  الي وا أ  ة أِةرت واةاأيَدظ اِ  اسعِراك ال راسةت حات الصنة اموضوت 

 عةئج إوجةيية دوا فةعنية اسعخ ا  أسةلوب العقوي  الي وا في العدصوا ال راسي و ع مية العهاور ل ى الألَب، 
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ع وعت ال راسةت السةاقة يو  اععمة هة لنم  ج الوصهي والم  ج العجرنيي واععم ت الاةدسة في ال راسة الدةلية و 
 الم  ج الوصهي.

قة وفي د و  عن  الاةدسة   ر  ال راسةت العي أجرنت دوا  رجة ممةرسة يَدظ م  عرك ال راسةت السةا
ةلية ع  وهحا مة يموز ال راسة الد ،مِنمي النغة الِر ية ةسةلوب العقوي  الي وا في ظا العِن  ع  اِ  في اةر  

عألرأل أي  راسة   ل  عال راسةت السةاقة العي اععم ت في مِظم ة عنى قية  أسر وفةعنية أسةلوب العقوي  الي وا ولك
 في د و  عن  الاةدسة إلى واقع ممةرسة أسةلوب العقوي  في ظا العِن  ع  اِ  اةلره  م  إجمةع ة عنى أهموع .

 مشكلة الدراسة
الدظت الاةدسة م  خَا عمن ة امِنمة لنمردنة االيع ائية أهمية العأليو  الِمني في هحه المردنة، واععمة  

  في الم  ةج، واةلره  م  حلك مة زاا اععمة  المِنمو  هو م و   ا  أكسر م  اععمة ه  عنى مةالألناة الكيور عنى اة 
الكيور عنى االخعاةرات ويِعيرو  ة اة ا  العي يما  أ  عد   مة اكعسا  الألةلب وعِنم ، ولِا أه  أساةب  جة  

 ر  عنى الاةدسة أ   أد  أه  أساةب ع   القالعقوي  الي وا وهوره م  االسعراعوجيةت الد وسة هو المِن ، دو  الدظت 
ةا لنعقوي  الي وا في اة ظمة العِنيمية هو افعقة  المِنمو  لنكهةيةت والع رنب الَزم  ِ   لعأليو  مسا هحه والعأليو  اله

 اةسةلوب. و ة ت الِ و  م  ال راسةت إلى ضرور  ع رنب المِنمو  ليصادوا معما و  م  عأليو  مسا هحه اةسةلوب،
ور ه(، ونؤ ي ضِم عما  مِنمي النغة الِر ية م  م ةرات العقوي  الي وا إلى ممةرسةت 2111 راسة السهية ي )

الألناة في  وفي المقةيا عؤسر عنى ،م ى اسعهة   المِن  م   عةئج العقوي  في عدسو  أ ا  الألَب فيعؤسر  صديدة
اةفة، ولحلك عِعي هحه ال راسة لنكِم ع   رجة ممةرسة اكعسةي   الم ةرات والقي  الضم ية والمِةرف في الم ةهج 

ةلسؤالو  اوععد   مِانة ال راسة مِنمي النغة الِر ية ةسةلوب العقوي  الي وا في ظا العِن  ع  اِ  في اةر  ، 
 :اآلعوو 

 اةر  ؟ فيوا: مة  رجة ممةرسة مِنمي النغة الِر ية ةسةلوب العقوي  الي وا في ظا العِن  ع  اِ  السؤاا اة
دصةئية يو  معوسألةت ممةرسة مِنمي النغة الِر ية ةسةلوب العقوي  إالسؤاا السة ي: ها عوج  فروأل حات  اللة 

 الي وا في ظا العِن  ع  اِ  عِزى لمعغورات )الج  ، المؤها الِنمي، س وات الخير (؟
 أهمية الدراسة:

 عكعسب هحه ال راسة أهموع ة م  االععاةرات اآلعية:
ال ةدية ال ظرنة ق  عس   هحه ال راسة في عِرف واقع ممةرسة مِنمي النغة الِر ية ةسةلوب العقوي  الي وا وسيا  م 

 عألورهة في المردنة االيع ائية في مدةفظة الِةصمة عمة .
عقوي  لوم  ال ةدية العألييقية عكم  أهمية هحه ال راسة في عوفور المِنومةت في مجةا اسعخ ا  المِنمو  ةسةلوب ا

ة  في يرامج ع رنب المِنمو  والمِرفو  والم ر و  في عألونر أسةلوب العقوي  ةالي وا، وق  عس    عةئج  ، في االسعِر
ةوق  عس    ِي الم ةهج في عوفور المِنومةت لواضو في عِزنز أسةلوب العقوي  الي وا في ظا العِن  ع  اِ ،  أيض 

 م  أجا عألونرهة.
 مصطلحات الدراسة

اِ  ة م ى ممةرسة مِنمي النغة الِر ية م  الصم الرااع ودعى الِةِر  وعِرف ة الاةدسة إجرائي ة: مةرسة:واقع الم
 ةسةلوب العقوي  الي وا م  دو  العخأليط والع هوح واالسعخ ا  ومعةاِة ال عةئج(.
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نيةت اآل اب ا انيةت النغةت أو: اِ    اةِخةص المؤهنو  أكة يمي ة في وعِرف   الاةدسة إجرائي ة: مِنمو النغة الِر ية
  ةس ة.إ  كة وا حاور ا أأوع  عِوو    في وزار  العر ية لع رن  ماد  النغة الِر ية سوا  

جرا ات دقيقية 2113:28العقوي  الي وا: يِرف  الزهرا ي ) ( اِ   " العقوي  الحي يسعخ   في  المِن  أ وات وم ة  وا 
واقع الدية ، اساةت م ى عما    المِرفي والم ةري م  الم مةت المألنواة  معصنة اِ ا  المعِن  لم ة  دقيقية م 

م   ، وال يقعصر عنى العقوي  العقنو ي، يا يِعما عنى أسةلوب مع وعة مسا العقوي  الحاعي وعقوي  اةقرا  وقواع  
  جةز وهورهة".عق ور اة ا  ومنهةت اا
قية يقو  ي ة مِن  النغة الِر ية ادو  يضع الألةلب في مواقم دقياِ   أسةلوب عقويمية  وعِرف  الاةدسة إجرائي ة

والعقوي   ،عقوي  اةقرا ، وقواع  عق ور اة ا  :م  ة ،وممةرسةت واقِية قرناة م  الواقع، وحلك اةعاةت ع   أسةلوب
 يِية.وهورهة، ادو  عكو  مَئمة لقية  اة ا  والم ةرات اصور  واقِية ألي ،وخرائط المهةهي  ،الحاعي

( اِ  ة أد  أ وات الِمنية العِنيمية يقو  عنى أسة  ع   العواصا الماةِر 2111عرفع ة )الكسجي، العِن  ع  اِ : 
يو  المِن  والمعِن ، إح وع  في هحا ال وت عق ي  المة   العِنيمية والمدعوى العِنيمي لنألناة م  خَا الوسةئا 

دضوره  ِراف المسعمر م  قيا المِنمو  ا  في هحا ال وت م  العِن  االكعرو ية، والعق يةت الد وسة، وال يِعر اا
 امسةاة موج و  و اعمو  ل  .   مع الألناة، وا  مة ياو و 

ِ    ظة  عِنيمي جمةهوري، ال وع  عقوو ه امقرر  راسي، وال ماة ، وال زمة ، وال فئة  و  اإجرائي ة وعِرف  الاةدسة 
ونعواف  مع دةجةت وألييِة المعِن  وألمود  ويس   في عألونر م   أفرا  هورهة م  المعِنمو ، ف و وع ةسب 

 المجعمع، ونع  عِزنزه اةلوسةئط المعِ    والعق يةت.
 حدود الدراسة ومحدداتها

اقعصرت هحه ال راسة عنى واقع ممةرسة مِنمي النغة الِر ية ةسةلوب العقوي  الي وا في ظا العِن  ع  اِ  في 
وام ى  قة ص أل وساةت أ ا  ال راسة وم ى  قة  2121/2121ةوا م  الِة  ال راسي اةر  ، م  الهصا ا

جعمِةت الحي ع  سدب الِو ة م   والم  وموضوعية اسعجةاة أفرا  الِو ة، وال عِم   عةئج ة إال عنى المجعمع  هس
 اةشخرى الممةسنة.

 الألرنقة وااجرا ات:
 منهج الدراسة:

 ة، مع  لألييِة هحه ال راسة وهةيةع ع  اسعخ ا  الم  ج الوصهي المسدي؛ وحلك لمَم  أجا عدقو  أه اف ال راسة 
وحلك م  خَا جمع اليية ةت حات الَِقة م  خَا أ ا  االسعاة ة، ي  ف عدنوا اليية ةت والوصوا إلى  عةئج عسةع  

 في العهسور وااجةاة ع  أسئنة ال راسة.
 مجعمع ال راسة وعو ع 

(، خَا الهصا 051اسة م  جميع مِنمي النغة الِر ية في الِةصمة عمة ، والاةل  ع  ه  )عكو  مجعمع ال ر 
م  مِنمي  ة( مِنم  120م  ) ة. دو  قةمت الاةدسة اةخعيةر عو ة ماو 2121/2121ال راسي االوا لنِة  ال راسي 

  .ياةت أسنوب العوزنع الِِوائاةعالنغة الِر ية في الم ار  العةاِة لنِةصمة عمة ، 
 أداة الدراسة
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 الَِقة، واةلرجوت إلى ال راسةت يقةمت الاةدسة يعألونر أ ا  ال راسة، وحلك م  خَا الرجوت إلى اة ب ال ظري ح
مجةالت،  ة( فقر  موزعة عنى سع33(، وعكو  ت اة ا  م  )2115السةاقة حات الصنة اةلموضوت ا راسة )الدةرسي، 

 ية.لى المعغورات ال يموهرافإضةفة اةا
 ص أل أ ا  ال راسة 

 ا  اصورع ة اةولية عنى مجموعة م  مدامو  م  أعضة  هوئة أ. ص أل المدعوى ة ا  ال راسة: م  خَا عرك اة
الع رن  في الجةمِةت اةر  ية حوي الخير  في الكنيةت العر وية، ولق  ع   اةخح ااةفة مَدظةت المدامو ؛ دو  ع َّ 

( عقرناة اد  أ  ى العي ع  االعهةأل عنو ة م  %81غوية لنهقرات العي أجمع عنو ة مة  ساة )القية  يعِ وا الصيةهة الن
 المدامو  امِيةر لندا  عنى صَدوع ة.

( 31ب. ص أل الي ة  ة ا  ال راسة: لنعدق  م  ص أل الي ة  ع  عأليو  أ ا  ال راسة عنى عو ة اسعألَعية ماو ة م  )
مسع  فة م  أجا عِرف م ى ص أل االعسةأل ال اخني لأل ا  وم ى إس ة  الهقرات ، م  خةرج عو ة ال راسة الةمِنم  

قي  و (، 1.839 –1.000قي  مِةمَت ارعاة  الهقرات عنى مجةا عقوي  اةقرا  مة يو  ) وق  عراودتالماو ة ل ة، 
ع هحه القي   الة (، وق  اة ت جمي1.881 –1.815مِةمَت ارعاة  الهقرات عنى العقوي  الحاعي عراودت مة يو  )

 وهحا يِ ي وجو   رجة م  ص أل االعسةأل ال اخني في فقرات المقية . ،إدصةئي ة
 ساةت أ ا  ال راسة

(، إح ع  Cronbach`s Alphaلنعدق  م  ساةت أ ا  ال راسة ع  عأليو  ألرنقة االعسةأل ال اخني ألهة ارو اةخ )
أ  قي  مِةمَت ساةت عيو  و ة ال راسة المسع  فة، و ( مِنمة، م  خةرج ع31عأليو  اة ا  عنى عو ة عكو ت م  )

( عنى المجةالت، و ن  قيمة ساةت ارو اةخ ألهة لأل ا  1.811-1.708ارو اةخ ألهة ة ا  ال راسة عراودت مة يو  )
 (. وعِ  هحه القي  م ةساة ةهراك ال راسة الدةلية.1.821ااا )

 معغورات ال راسة
 اآلعية: اِعمنت ال راسة عنى المعغورات

وا  رجة ممةرسة مِنمي النغة الِر ية ةسةلوب العقوي  الي : المسعقنة المعغورات المعغورات الرئيسة، وهي:  -
 .في ظا العِن  ع  اِ  في اةر  

 ، والمؤها الِنمي، وس وات الخير .الج   :وهي السة وية، المعغورات -
  عةئج ال راسة

 : مجموعة م  اةسئنة، واة ت ال عةئج عنى ال دو اآلعيع  لعدقو  اةه اف سِت ال راسة إلى ااجةاة 
مة  رجة ممةرسة مِنمي النغة الِر ية ةسةلوب العقوي  الي وا في ال عةئج المعِنقة اةلسؤاا اةوا الحي  صَّ عنى: "

 ظا العِن  ع  اِ  في اةر  ؟"
ي وا نمي النغة الِر ية ةسةلوب العقوي  الع   دسةب المعوسألةت الدسةيية واال درافةت المِيةرنة ل رجة ممةرسة مِ

في ظا العِن  ع  اِ  في اةر   اِاا عة  ولكا مجةا م  المجةالت، ويَدظ أ  المعوسط الدسةيي ل رجة 
ممةرسة مِنمي النغة الِر ية ةسةلوب العقوي  الي وا في ظا العِن  ع  اِ  في اةر   جة  امسعوى معوسط إح ين  

 (.1.89يةري )( اة دراف م3.24ِ)
 أمة ال عةئج المعِنقة اةلسؤاا السة ي فيو ت مة وني:

 ( عشِزى الخعَف معغور الج  .α= 1.15ع   وجو  فروأل  الة إدصةئي ة ع   مسعوى ال اللة اادصةئية ) .1
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( عشِزى الخعَف معغور المؤها α= 1.15ع   وجو  فروأل  الة إدصةئي ة ع   مسعوى ال اللة اادصةئية ) .2
 الِنمي.

 ( عشِزى الخعَف معغور الخير α= 1.15ع   وجو  فروأل  الة إدصةئي ة ع   مسعوى ال اللة اادصةئية ) .3
 التوصيات

 :اآلعية في ضو  ال عةئج العي ع  العوصا إلو ة، ق مت الاةدسة مجموعة م  العوصيةت والمقعردةت
 في ظا العِن  ع  اِ .ضرور  عِجيع مِنمي النغة الِر ية عنى ممةرسة أسةلوب العقوي  الي وا  -
ضرور  سِي الج ةت المخعصة  دو عق  ال ورات الع رنيية العي عسع  ف مِنمي ومِنمةت النغة الِر ية لع مية  -

 ق راع   عنى عجةوز المِيقةت العي عواج    في ممةرسة أسةلوب العقوي  الي وا في ظا العِن  ع  اِ .
عنى امعَك الم ةرات الَزمة لممةرسة أسةلوب العقوي  الي وا  عق   ورات وورل عما عسةع  مِنمي النغة الِر ية -

 .في ظا العِن  ع  اِ 
 

 المراجع
 المراجع اةلنغة الِر ية

(. أثر توظيف التقويم البديل في تنمية التفكير الرياضي لدى طالب الصف الرابع األساسي في غزة ) أطروحة دكتوراة غير منشورة(. 9169األشقر، مهند أحمد. ) -
 لجامعة االسالمية، غزة.ا

(. أساليب التقويم البديل كما يراها الطالب وأعضاء هيئة التدريس في      بعض الكليات بجامعة الشقراء. المجلة التربوية بجامعة 9169الحارثي، صبحي سعيد. ) -
 .355-415 ،(29)114 الشقراء،

البديل في تنمية التفكير التأملي ومهارات رسم الخرائط بالجغرافيا لدى طالبات الصف العاشر (. أثر توظيف أساليب التقويم 9163الحمداني، شادي عبد الحافظ. ) -
 األساسي. ) رسالة ماجستير غير منشورة(، الجامعة االسالمية، غزة.

 .463-417 ،(38)3 ة عين شمس،(. درجة ممارسة معلمي العلوم الطبيعية لمهارات التقويم البديل. مجلة كلية التربية لكلي9169الخالدي، عادي عادي. ) -
(. تصور مقترع لتطوير أدوات قياس تحصيل الطلبة وفق معايير الجودة الشاملة بوزارة التربية والتعليم. ) رسالة ماجستير غير 9163الزهراني، محمد بن راشد. ) -

 منشورة(، جامعة أم القرى، السعودية.
 معتمد على األداء من النظرية إلى التطبيق. الرياض: مكتبة التربية لدول الخليج العربي.(. دليل المعلم للتقويم ال9161السعدوي، عبد هللا. ) -
 (. أثر تنوع أساليب التقويم في تحصيل طلبة الصف الثامن من التعليم األساسي واتجاهاتهم نحو مادة التربية االسالمية. )رسالة ماجستير9161السفياني، هالل علي. ) -

 موت للعلوم والتكنولوجيا، اليمن.غير منشورة(، جامعة حضر 
 (. القياس والتقويم في التربية والتعليم، القاهرة: دار الكتاب الحديث.9119الصراف، قاسم. ) -
 (. التقويم البديل: أسسه النظرية والمنهجية والتطبيقية، القاهرة : دار الفكر الحر.9115عالم، صالع الدين محمود. ) -
شكلة التقويم المستمر في المرحلة االبتدائية وعالجه من منظور التربية االسالمية. ) رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة أم القرى، (. م9167العوفي، أحمد مقبل. ) -

 السعودية.
 ،(2)76 مجلة كلية التربية،(. تقويم أداء معلمي التربية االسالمية بالمرحلة الثانوية في ضوء المعايير المهنية لجودة أداء المدرسين. 9166عيسى، محمد أحمد. ) -

333-380. 
 (. الجودة في التعلم عن بعد، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، األردن.9166الكسجي، فلسطين، ) -
حوها. ) رسالة ن(. أثر استخدام أساليب التقويم البديل في تحصيل طلبة الصف العاشر في التربية الوطنية في لواء الرصيفة واتجاهاتهم 9115مصطفى، سناء محمد. ) -

 ماجستير غير منشورة(. جامعة أم القرى، السعودية. 
 (. طرائق تدريس التربية االسالمية. عمان: دار الفكر الحر.9165هندي، ذياب. ) -
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 خطوة على الطريق الصحيح الفاقد التعليمي
 د. عاطف خلف العيايدة

 الطفيلة لمحافظة مديرية التربية والتعليم
 

 
لقا  جاة ت فار  الهةق  العِنيمي اخألوٍ  عم و ية لنِو   ل وا  الم ار  وجةهية في الِة  ال راساااااااااااااي  الج و ، 

ص الِااااااااااااا و  عنى العدةألا الألناة ام ارسااااااااااااا    ره  مة ع   وهو عِكوٌ  م  وزار  العر ية والعِني  م  ج ع ة عنى الدر 
ع اول  م  أقواا دوا مصاااااااااور الِة  ال راساااااااااي الج و  المرعاط اةلدةلة الواةئية ارعاةألة ماةِااااااااار ا، لك   الوزار  ا أي ة 
يةت والظروف الراه ة في سااااااااايوا عدقو  عِن   الألناة، وعماو    م  دق     درنصاااااااااة اا  الدرصا عنى مغةلاة العد  
ْت اةلِةل  أجمع، وأد سْت  الِاااارعي  يعِني  ماةِااااٍر اِ  هيةٍب ألونٍا ع  م ارساااا   اساااايب جةئدة اورو ة العي أضاااار 

 فجواٍت ايور   في جميعا القألةعةت، وم  ة قألةت العِني  اِكيرا معضرٍر.
جميع  يوق  عِع ى مسااااااااااامى )الهةق  العِنيمي( م  اآلسةر الكيور  العي عرا ة هيةبش الألناة ع  م ارساااااااااااا   ف

الماةد ، ممة جِن   يهق و  الكسور م  المِةرف والم ةرات والسااانواةت العي عة   مة ياعسااايو  ة في م ارسااا  ؛ لحا 
اة م الي   م  عِويكا حلك الهةق  العِنيمي  اِيساااااارا الألرأل وأقصاااااارهة واِقا  وقٍت مماٍ ، خةصااااااة اِ  العراجع الكيور 

ة، في الجوا ب العِنيمية ل ى الساوا  اةعظ  م   ألناة الم ار ؛ لِ   عِةألو   مع الم صةت االكعرو ية عِةألية عةم 
 ةساةٍب معِ    ال مجةا لحارهة ه ة.

فره  إيَ  وزار  العر ية والعِني  الألناة اةهمية الكيرى في الجة ب ال راساي م  خَا الِما عنى م صة  
اةلمساااااااعوى المألنوب ال م  ج ة المِنمو  أو م  ج ة   رساااااااك االكعرو ية العِنيمية المموز  إال أ   العهةعا ل  يا 

الألناة، لحا جة ت فار  الهةق  العِنيمي  اخألو  م  خألوات إصااااااَ  الخنا الدةصاااااااا اِ  هيةٍب ألونا لنألناة ع  
ا عَجي  ساااااااارنع ا قةحا أجيةا م  الألناة الحو   م ارساااااااا   خَا جةئدة اورو ة، ف سااااااااعأليع أْ   صااااااااه ة اِ  ة ع خ 

 عويةت هور معوقِة م  الضِم ال راسي في الماةد  اةسةسية.وصنوا إلى مس
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م  خنااٍا في عدقو  ال عااةئج المرجو   م  العِني  فقاا  جااة  ير ااةمج  العِني  االكعرو يو  ااة   عنى مااة أداا ساا  
ة الدهةظ  ليساا   ال و   يو  المعِنمو  م  الألناة وم ارساا   ال عي أاِ وا ع  ة ةساااةٍب اضااألرارن ة هةوع الهةق  العِنيمي

عنى ساااَمع  ، وا عة ع   لنعِني  الوجةهي  م  خَا خألوٍ  عصاااديدية عنى مساااةر العِني  ال مألي  الحي ال اساااعغ ة  
، وال  ة، فااةلعِني  االكعرو ي  ال يغأل ي اااا  الجوا ااب العي يغألو ااة العِني  الوجااةهي  ة و ِااااااااااااااةألياا  ة واجعمااةعياا  ع اا  عنمياا 

واة، خةصاااااااة أ   اة وات العك ولوجية المعةدة في الم ار  الداومية عد و ا يِو ك الهةق  العِنيمي  اةلصاااااااور  المألن
ال عساااااااااااااةعا  عنى خن  يوئاة عِنيمياة إلكعرو ياة ااةلمساااااااااااااعوى المألنوب، في الوقات الاحي ععااةرى فيا  م ار  القألةت 

َ  دةضرا ومام َ لنعِني  الوجةهي.  الخةص م  أجا عألونر الم ظومة االكعرو ية لنعِني  لعكو  ي ي
وق  روعوت أس ة  إع ا  ير ةمج الهةق  العِنيمي  المِةوور الِنمية اِااااااااااااٍا  قوٍ ، م  خَا عد و  المجةالت 
المسااااااااااااع  فة م  المِةلجة لكا  مادٍ  م  الماةد ا المِ ي ة ي حا الير ةمج، فِشخحت اِو  االععاةر ال عةئج االخعاةرنة 

 ، ر ونو  وم وري الم ار  وم وراع ة وأولية  اةمور والألناة أ هسااا لنألناة، وآرا  الخيرا  م  المِنمو  والمِااارفو  الع
و  ة  عني  ع   رصاااا  الدةجةت والمِةرف والم ةرات المهقو   ع   الألناة؛ ليصااااةرم إلى عِويضاااا ة وف  أسااااٍ  عنمي ة 

 ومرعكزات عر وي ة مس ن ة ير ةمج الهةق  العِنيمي.
جوا ة والعِني    ا ات اسااعجةاة معكرر  لنألناة لضاارور  العسااأم ة ع  خألوات عألييق  فق  وج  ت وزار  العر ي

ااااة ات إعَمية وا عَ ية و عوات  ِر عنى الم صاااة االكعرو ية لَلعدةأل يير ةمج الهةق  العِنيمي، مع وجو   عوات وا 
ةولية  اةمور والمجعمع المدن ي ومؤساااااااااااااساااااااااااااةت المجعمع الم  ي ليية  أهمية الير ةمج العِويضاااااااااااااي لمة فةت ق ر 
المساااااااااعألةت، في مدةولة لعرمي  الهجو  العي لدقت اةلعِني  اِ  جةئدة اورو ة، وحلك اد   حاع   افٌع لنِما العِةو ي 

 المِعرك م  قيا جميع اةألراف م  أجاا مصندة الألناة أو مة اة وا.
ز ووق  اسااع  ف ير ةمج الهةق  العِنيمي الألناة في الصااهوف م  اةوا ودعى الصاام الدة ي عِاار اةلعرا

عنى الم ةرات الرئيساااااية في الموا  العِنيمية اةساااااةساااااية اآلعية: )النغعة : الِر ية واا جنوزنة، الِنو ، الرنةضاااااةت(، 
ة، وقاا  العد  المِنمو   فجااة ت خألااة العأليو  مم  جااة وواضااااااااااااادااة ومي يااة عنى مرادااا ماا روسااااااااااااااة ومداا    زم ياا 

ااااااااااة ع رنيية عنى الهةق  ا ة، لعِنيمي م  خَا م صاااااااااااة ع رنب المِنمو  االكعرو يوالمِنمةت قيا ي  ا الير ةمج يوِر
 مجعةزن  خَل ة مسةقةت الع رنب العي عؤهن   لع هوح الهةق  العِنيمي.

وق   ه حم الير ةمج عنى مرادا مد     ي أت اةلمردنة اةولى )قصااااااااور  الم ى( العي اسااااااااعمر ت لم   ِاااااااا ٍر، 
  ودع ى 51/8/0205اا وجةهي، وخألع ة الزم ية ي أْت م  واة   وا  الألناة أس ة هة وومي ة وفي م ارسااااااااا   اِااااااااا

 ، أمة المردنة السة ية )معوساااااااألة الم ى( ف ي عنك المردنة الَدقة لَ ع ة  م  ع رن  مَز  الهةق  50/9/0205
العِنيمي فع هح م  خَا اخعاةرات عِاااااااخيصاااااااية عقي  مساااااااعويةت أ ا  الألناة اِ  ع هوح ير ةمج الهةق  العِنيمي، أمة 
المردنة الخعةمية )ألوننة الم ى( ف ي مردنة عَجية مسااااااااعمر  وموج ة خَا الِة  ضاااااااام  الخألط االسااااااااعراعوجية 

 الوأل ية لعِويكا الألناة عم ة فةع   خَا فعر  الجةئدة.
ا في اساااااااااعِة    ظةم ة العِنيمي، وسااااااااا   الهجوات الدةصااااااااانة،  وعني ، فإ   وزار  العر ية والعِني  ل  عِاش ج   

لألناة في الجوا ب العِنيمية وال هسااااااااااااية، مِعم   في اا  خألأل ة االسااااااااااااعراعوجية عنى خيرا  عر ونو  م  وعِويك ا
إ ار  الم ااةهج واا ارات المِ يااة ي ااحا الِااااااااااااااِ ، وره  اااا  العداا يااةت العي واج ع ااة وزار  العر يااة والعِني  إال أ  ااة قاا  

 المما ة.اسعألةعت العغن ب عنو ة في ظا  المِأليةت والظروف والموار  
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  مانيًدا بيد إلعادة توجيه سفينة التعليم الجانحة لتصل إلى شواطئ األ
 الفاقد التعليمي يرسم طريق العودة اآلمنة للتعليم الوجاهي 

براهيم  المعلمة:  ريحاب عثمان محمد ا 
ولى  ةمدرسة شجر 

 
ساسية ال

 
 الّدر ال
   لواء قصبة عمانمديرية التربية والتعليم ل

 
 صاااِبأ مسنت العي القةعنة اورو ة جةئدة مدةر ة في الِةل   ِاااغةاا م  و الِةم عنى وزن  مة مضاااي   اِ 

 م  كسورال وفق  ة والعد يةت، المِة ة  م  عساااااااو ةمي فو ة واج  ة دو  السة ية، الِةلمية الدرب م ح واج ع ة أزمة
ة الجةئدة فو ة فرضاااات اةروا ،  ِ ا واق  المِعة  عِنيميال ال ظة  يعِنو  القرار خحاع دو  العِنيمي القألةت عنى ج و  

 افعق  لعِنميةا العِنيمية الِمنية في واساااع عغور اد و  عسااايب الحي اةمر اِ ، ع  العِن  إلى واال عقةا( الوجةهي)
 لدية ا في يدعةجو  ة العي اةساااااااةساااااااية الم ةرات – الماار  العِنيمية المرادا في خةصاااااااة  – الألناة خَل ة م 

 يا   ل المقةيا وفي الوجةهي، اةلعِني  الألَب اللعدةأل آم ة عو   خأل ة إع ا  ضااارورن ة أصااااا ه ة وم  الِمنية،
  اخا لعِني ا مع المعزام  اِ  ع  اةلعِني  االساااعِة ة الم   م  ظا   يا اةمنة، اصاااور ٍ  مما  ة الوجةهي   العِن   خيةر
  رسااااة،الم وخةرج  اخا ال راسااااة اسااااعمرار يضاااام  الحي  مج،الم العِن    ظة  عأليو  ي أ ه ة وم . الصااااه ي ة الغرفة
 فق وه مة َبالأل عِويك ايهية في اة ت وأهمي ة؛ عِسور ا أكسرهة لِا عقاةت، مجموعة ظ رت الدةا األييِة ولك 
 ةهي،الوج لعِني ا إلى لنِو   لع وئع   السةاقة، ال راساي ة المردنة عنو ة ي وت و عةجةت ومِةرف، وم ةرات مهةهي  م 
، والهةق  .العِنيمي ة اةوساااة  في ايور اِااااا مع اوال   أصااااا الحي ،(العِنيمي   الهةق ) مه و  ظ ر ه ة وم   العِنيمي 
، ال  ر أو  راو  أو العِن  صفر  فق ا  اِ   الوو يساااو عِرف  والحي العِنيمي ة، القضااةية أِاا ر م  واد  هو العِنيمي 

 اِ   لعر يةا وزار   وعِرف الم ِاااااو ، اةكة يمي العق   عدقو  ع   أو عِنم  ع  مة فق ا  أو مد    فعر  خَا العِن 
 ةِني  ف عدق  ومة الألناة ياعسااااااي ة أ  وجب( ومِةرف م ةرات)  عةجةت م  ل  ةمخألأل   اة  مة يو  الهرأل  عِويك

 .الألناة ل ى
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 الهةق  فجو  عساااااااةتا إلى أ ت العي اةسااااااااةب أه  عنى الوقوف يما   اِ  ع  العِني  لِمنية المعةاع  إ
 اة ت( و ياالكعر  العِن ) اِ  ع  العِن  إلى العدوا عمنية أ  عمةمة ون رك اةر  ، الديوب ين  ة في العِنيمي
 اورو ة جعية ا لك  اةفة، المجعمع أفرا  يو  اِ  ع  العِن  سقةفة و  ة  المسااااي  الوعي  ِاااار اةلضاااارور  عسااااع عي
 الي ية ةع وئ  م   عما  ل  واحلك المألنوب، العغوور اد ا  المع رجة لخألطاة اةلمضااااااي ل ة يسااااااما ل  المهةجد
ا - النودية اةج ز  عوفر وع   اال عر ت ضااااِم - العدعية  اسور اكعرا   وع  االلكعرو ي، العِني  لِمنية اسااااعِ ا  
 الم رسااة، يف اةي ة  معةاِة اضاارور  انو مة أو الوال و  أد  ل ى الوعي قن ة اساايب العِن  ؛ اِهمية الألَب سارأش  م 

جاةر ي ة، الظروف  عوجة ال راسااة وعرك الِما، عنى أي ة ه  الِةئَت م  اسور وا   ع  ال ةعج اةسااري   والعِااع ت المة  
 جرا إ عنى  الق ر  وع   ألوننة، لهعر ( المِعة )  الوجةهي العِن  عِنو  حلك لىإ ويضاااةف الوال و ، وفة  أو ا هصاااةا
 المِرفة ةراتاخعا إلى النجو  وع  ،الألناة اكعساااااااااي ة العي والمِةرف لنم ةرات(  الواقِي)  دقيقيال العقوي  عمنية

 معةاِة  ىعن المِنمو  ق ر  ع   ع   ةهيك. لنعقوي  اوساااااونة(  مصااااا اقية ع   م  عخنن ة ومة) وال  ةئية الِاااا رنة
 ضةفةاةا ور،والعقص الضِم جوا ب مِةلجة ع   واةلعةلي ماةِر  الم ةر  واكعساةي   لنمهةهي  الألناة اساعيِةب م ى
 لووميا العهةعا لغيةب أصااااااةي  ، الحي والكساااااااا اليووت، في الجنو  جر ا  الألناة امِظ  دا الحي العراخي إلى

 مِااااااةرنعوال الواقِية الِنو  مخعيرات في الِنمية العجةرب م  الكسور أ  امة الوجةهية، الصااااااهية الدصااااااص خَا
ر، م  ينغت م مة ماة  ة عدا أ  لعك ولوجيةا عسااعأليع ل  العهةعنية  عراز العي ة،اة ِااأل م  الِ و  عوقم وأ  عألو 

ة الهِني الألناة عواصاااا عنى  الم زا في  وجنوسااا  الم رساااة، ج را  يو  المخعنهة العِنيمية وممةرساااةع   لوج ، وج  
 وجو   ل هسااااايةا صااااادع   عنى سااااانا ة رأس ق  أقرا    مع الدقيقي العواصاااااا إلى وافعقةره  اِ  ع  العِن  فعر  خَا
 .المخعنهة االجعمةعية م ةراع   وضِم ديةع  

ِ   ع خَ   الألةر   الوضاااع اساااع عى ه ة وم   العي ييعاةساااة م  اةالساااعهة   العر ية وزار  قرار اة  لحا ،ةسااارن
 الرنةضااايةت مسا اةساااةساااية الموا  م ةرات م  الألناة عماو  في 2121/2122 الج و  ال راساااي الِة  ي اية عساااي 
 امِةلجة هعم تا  اةفة ااوا رهة العِني  العر ية وزار  أ  في  ِاااااااك   ال وممة. اا جنوزنة والنغة الِر ية والنغة والِنو 
 وضااااااع حلك فعألنب اورو ة، عد يةت مواج ة إجرا ات عنى المعرع اة(  العِنيمي الهةق )  العِنيمي ة الهجو  مِااااااانة
 الِر ية نغةال في اةسةسية اةكة يمية والم ةرات المِةرف عِويك أول ة مساةرات  سَ ععضام  – ااجرائي ة الخألط
 وعِن  ةري الم  الجة ب السة ي والمساااااااةر اا جنوزنة، النغة في الِنو  في وم ةرات والرنةضااااااايةت، والكعةاة والقرا  
 ق ر نىع الجة ب هحا وال هساااي  يالوج ا السةل  المساااةر وأمة وهورهة، الم رساااة األةيور واة ائية الدراية اةلجوا ب

 ا  ِاااااااة و  واآلخرن  المِن  اةدعرا  ونعِن  أخرى، إلى مردنة م  الألةلب و عقا دو  سااااااايمة وال اةهمية، م  ايور
 ةخألة ا ولع ارك المِاااااانة هحه ولمِةلجة ي هسااااا ، سقع  و  ة  الألةلب ِاااااخصاااااية وصاااااقا المعِنمو ، مع عَقةت
 العِني  و ي الدةصااانة الهجو  دج  عقنيص في والمساااةهمة الوجةهية، اصاااورع ة ةال راسااا ع  اال قألةت عنى المعرع اة
 .ل ة المخأل ط ال عةجةت عدقو  يضم  امة الصديا، مسةرهة إلى العِنيمي ة الِمني ة وا عة   اِ ، ع  والعِن   الوجةهي  
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 وعر وية نيميةعِ وأساااااااةلوب واساااااااعراعوجيةت ام  جيةت ومِةلجع  العِنيمي الهةق  عنى الوقوف وعألنب وهحا
 والمِةرف هي المهة في ععمسا مصاااااااااهوفة اع ا  العِنيمية لنمة   العِنيمي المدعوى  يعدنوا عي أ أ  عنى ،ةمع وع

 دج  خيصعِاا س  وم  امعَك ة،  و   ج و  عِن  إلى اال عقةا لنألةلب يما  ال العي اةسااةسااية وال عةجةت والم ةرات
 المِةرف دعى أو والدساااااااةب والكعةاة القرا   مسا اةساااااااةساااااااية الم ةرات أو المِةرف، في أكة  ساااااااوا  الهةق  هحا

 اخعيةر عنى الِما س  وعدنون ة العِاااااااااااااخيصاااااااااااااية االخعاةرات إجرا  خَا م  المخعنهة، اةكة يمية والم اةرات
 جحبال ةمردن إلى وال روب الِزوف مردنة م  ال عقةل   الألناة ل ى ال افِية اسةر  - الم ةساااااااة االسااااااعراعوجيةت

 دو  م  يةتاةولو  عد و  واحلك المعةدة، وااماة ةت الوقت دسب اعاةع ة يما  العي - الصاهية لنغرفة والعِاون 
جرا ات وخألط أه اف وضااااااع خَا م  ال راسااااااية والموا  والصااااااهوف المرادا  والقية  لنعأليو  قةينة واضاااااادة وا 
اا و  ومِاارفو  مِنمو  م  الِااراة  مع اةلعِةو    أ  ا   ج الم   فم . الهةق  هحا مِةلجة أجا م  رأمو  وأولية  ومِر
 والعقنوا العِنيمية الهجو  وعقنيص العِن   فةق  لعِويك إضاااةفي  ع  عنى العِنيمي ة المرادا اةفة في الألناة يدصاااا

   .المسعقينية آسةرهة م 
اا و  ومِاارفو  مِنمو   - الِااراة  يو  والعكةفا العكةما أهمية وعيرز  المدني معالمجعو  أمور وأولية  ومِر

 م    ويةالعر  القية ات فعِعي العِنيمي، الهةق  مِةلجة في والمسااااااااةهمة المرجو ، ال عةجةت عدقو  عنى لنِما  -
 لعدصاااااااواا مساااااااعوى  لرفع والكعةاة لنقرا   خةصاااااااة ايرامج فةعنة، عِنيمية ليرامج ومِاااااااةرنع ماة رات عي ي خَا

 لمخعصااو ا مع اسااعراعوجيةت ووضااع العِن ،  افِية عِزز و رامج الألةلب، ل ى اةسااةسااية الم ةرات عنى والمدةفظة
جرا ات أه اف ععضااااام   لمِةلجة ألرن  خةرألة ووضاااااع العِني ، اهةق  مرعاألة وادو   راسااااااةت و عةئج الع هوح، وا 
 ياو   أ  عنى اةمر ولي  عِاااجيع وع  امة مِةرف  ،  ع  في والمساااةهمة الألناة م ةرات عِزنزو  الضاااِم، جوا ب
 مما ال م  والعي ال اعمة الماة رات عق ي  خَا م  العِنيمي الهةق  مِةلجة في لنمساااااةهمة  الم رساااااة مع ةِااااارنا  
 ماة ر ) الهةق  لعِويك عكمونية خألة ضاااااام  اةسااااااةسااااااي الم  ج ع هوح وقت مع معزام  هور وقت خَا عألييق ة
ااااا  ور  عهِوا ضااااارور و  ،( والكعةيي القرائي الضاااااِم لمِةلجة ال ورا ية القةع    والِما ار الم  في العر وي  المِر
ااة ية عر وية خألط ضاام  ِر  ،ايور  ؤوليةمساا وعني  حاع ، الوقت في وال هسااي العر وي  الجة ب عنى عِما واضاادة وا 

ااا و  وعنى ،العِنيمي الجة ب سااايِخحو   فةلمِنمو    والِةألهي  هسااايال الرفةه وعِزنز العر وي  الجة ب وعولوا أ  المِر
 لجوا با ساااااع راكال يرامج هيةب مَدظة مع الألييِية، الظروف مع والعكوم اال  مةج و  عن يسااااا ا دعى لنألناة
 الرفةأل عَقةتو  االجعمةعية والسااااانواةت القي  في المعِنقة الموضاااااوعةت في  العوجي وعمنيةت والسااااانواية العر وية

 اةة وات االرعاة  حلك اا ماة  ودا   ع  ة، الألناة وا قألع وجب، امة دةضااااااار  عك  ل  أمور ان ة والصااااااا اقة،
 .الد وسة واةج ز  والعق يةت

 ال راسااااااي الِة  ةي اي مع العِنيمي الهةق  عِويك عنى العراوز الوجةهي، لنعِني  الِو   أس ة  في ونعألنب

ااااااااة ، الَم  جية اة ِااااااااألة عير عر وي  عوج  ه ةك ياو   ِ ا  ةعِنيمي مجعمِةت في الألَب  مج وا عة   وااِر
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 ةلنألنا مسااااةدة إوجة  ومدةولة والقي  والصاااا اقة الزمةلة عَقةت ي ة  وا عة   و صاااام عة  م  كسرة ع  ة ا قألِوا

 .واة ِألة هوايةع   لممةرسة

 العِني  س  ةالعر ي الم رسااااااة في فةةصااااااا الألناة، ع   والعر وي  والقيمي اةخَقي لنجة ب اال عاةه وأهمية

 .اِ   ع العِني  خَا الألناة ع   د   الحي العِنيمي نهةق ل يِألى الحي لنوز   مسةوية وز ة يِألى أ  واةصا

اااا  اةلم ور الم رسااااة في اا ارات عةع  عنى ويقع  ةتآلي إوجة  مسااااؤولية والمِنمو ، والمسااااةع و  والمِر

 .ألناةال ل  عِرك الحي الكيور العر وي  الهةق  عِزنز خَا م  العِنيمي الهةق  لِمنيةت وموازنة ر يهة

،الع الهةق  إ   يدعةج يا صاااور ،ق زم ي ة مردنة في دن  ة يما  اسااايألة قضاااي ة لي  العِني ، في وأسره ِنيمي 

 جميع عوظوم ألرن  ع  حلك العِنيمي ة، وال وئةت الألَب عةئَت يو  المِاااااااااعرك العِةو   عدقو  إلى عَج ة

ر رور ضااااا مع عني ، لمعرع اةا العِن   اساااااعقرار ع   دةلة عهةق  م  وعد    السااااانيي ة، آسةره عِةلج العي الق رات  أ  عحا 

 العِنيمي ة، ني ةالِم في اةسة  المدور اةععاةره الألةلب، هو الخألور  المِاانة هحه ضارناة و فع الحي الودو  الألرف

ةا، عَجٍ  إلى الوصااااوا في عر    أو عِجوا  و   ااساااارات وجب لحلك  ِ  ودمةية ،العِني  اهة   عدسااااو  في يسااااةه  ف

ة ماالِ إلى ادةجة لك  ة ،العد ي هحا دج  م   قنا ال  د  .العِنيمي   الهةق  ع اعيةت م  الألَب مساااااااعقيا  ِ  م

 القر   يف العِني  أ  عرف ة إحا العد ي د   وعز ا  العِن ، مخرجةت عجون  ِااااِ  ة م  وعمنية إي اعية دنوا اوجة 

 عواصااااااااوال والعِةو   ااي ات عِني  ىإل و  ف ف و والم ةرات، المِةرف د و  ع   يقم يِ  ل  والِِااااااارن  الواد 

 العِني  م  دققتع ماعسااااةت يو  مة ف د  لحا ؛الهضااانى اةلألرأل  العك ولوجية م  واالساااعهة   ال ةق  العهاور وم ةرات

 .وقِت وخسةئر اشِ ، ع 
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 الفاقد التعليمي آثاره وكيف يمكن تحسينه
 د. لوريس فضيل محمد مستريحي 
شراف التربوي  قسم ال 

  ديرية التربية والتعليم للواء الكورةم

 
ألقت جةئدة اورو ة ظَل ة عنى جوا ب الدية  اةفة، وعرات اصاااااااااااامة واضاااااااااااادة في قألةت العِني ، فعِسر 

 وه ك مة فقالمِن  والألةلب وولي اةمر، واة  ال ي  م  ااساااارات في إ ِةل الألَب  راسااااية م  خَا ير ةمج يِو  
صاااهية يو  ععاةت الم صاااةت العِنيمية وأج ز  الدةساااوب، مع معةاِة معواضاااِة م  قيا أس ة  عِنم   خةرج الغرفة ال

 ، أو الهةق  العِنيمي لعِو  اةمور إلى موازن  ة، الألةلب فيوالمهةهي  اةساااااةسااااايةالمِنمو . لحا جة ت فار  ال عةجةت 
 صه ، مع مِنم  واعةا .

ي الساااااااااعو يةت م  القر  المةضاااااااااي اة  الألَب إ  مه و  الهةق  العِنيمي موجو   م ح سااااااااا وات ع و  ، فه
الضاِةف يِو و  مساة  اِ  الظ ر لنم رساة،  ظرا لمة يدعةجو   م   ع  أكسر لمواصانة  راسع   في مسعوى قرنب 
يضااةهي مسااعوى زمَئ   في الصاام. امة إ  فار  م ار  )مدو اةمية( العي ل  عخعما م ح زم  اِو  اة ت ِاااَ 

العِنيمي ل و  . وال ةظر في ألَب الم ار  وج  يو    م  ه  حوو صاااِواةت عِن ، وه  م  أِااااةا عِويك الهةق  
رف ة أها ى دةجع   العِنيمية األرأل يِل و    ساااااااة عةلية م  الهةق  العِنيمي إحا مة اسااااااع رك المِن  صااااااِواةع   ولي  

 الخير  واالخعصةص.
 ى عهةت لهار   قص المِنومةت والم ةرات لعكم  جمةلية فار  الهةق  العِنيمي _ م  وج ة  ظري _في االل

الهجو  ع   الألَب، وعماو    م   روساا  ، إضااةفة  الألةلب، وعواوا الم مة اةمنة لنمِن  الحي عدما مسااؤولية ساا   
اااااااوق   لووم   ال راساااااااي يعهةصاااااااون  ال قيقة، فةلم رساااااااة عِن  اةخَأل، وع حب السااااااانوك، وال  إلى عِألل الألَب ِو

 نومةت والم ةرات فقط.عقعصر عنى أخح المِ
ة، ومة عو  والنغة اا جنوزن ،النغة الِر ية: راز الهةق  العِنيمي عنى أر ع موا  أساااةساااية؛ مة عو  في النغةت

ااااما الصااااهوف م  اةوا دعى الصاااام الدة ي عِاااار خَا فعر   ،الرنةضاااايةت :الجة ب الِنمي عع ةوال  والِنو . ِو
ة ال ي  م  الع وي  إلى مسااااااااااِلة وجو  الهةق  ع   الألناة ي اية اا عة  قةر ت الِاااااااااا ر قيا ي   الِة  ال راسااااااااااي، وه 

 راسااااااي، يا ي اية اا ود    راسااااااية، ياعِااااااه ة المِن  م  خَا االخعاةرات العِااااااخيصااااااية العي يِق هة لألَا  قيا 
الهةق  العِنيمي  أو والمهةهي  اةسةسيةوالمخعنم في فار  ال عةجةت  ي اية فصاا  راسي، ي اية ود   وهاحا. الي ايةت؛
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هو عق و  الع رن  يعد و  المهةصااا اةسااةسااية في الموا  اةر ِة وعكسوم العمةرن  واةساائنة عنو ة وفرزهة في منزمة 
ع  الكعةب السااااةي  أو الَد .  ولك ، مةحا عمة عاقى م  الم  ج؟ مسا هحا الهصااااا ق  -مة ية–خةصااااة مهصااااولة 

اةقي الموا  ال راسااااااااية م  جة ب، وع   أهمية ال رو  اةخرى في ووصااااااااا رسااااااااةلة إلى اِك الألَب اِ   أهمية 
 الم  ج الخةضع ل ظة  الهةق ، دو  إ  الهةق  يغألي مة رآه العر ونو  م مة ال ي  م  إكسةا  لنألةلب وعماو   م  .

أمااة المِن  فقاا  عدمااا الِااب  اةكير في الهااةقاا  العِنيمي، وهو المدور اةسااااااااااااااة  فياا  ة اا  الم هااح لاا  مع 
ألَا ، واعكِت وزار  العر ية والعِني  عنى خيرات المِن  وج و ه السااااااااااةاقة في الع رن ، وزو ع  ي ور  عير م صااااااااااة 

و جااة  المِن  أو إخهااةقاا  هور مداا    عاا رنااب المِنمو  ما عاا  م  مِرفااة مااة عنياا  فِناا  مع ألَااا  خَا الهااةقاا .
يمة إحا ة في الهةق  ال ساااااعؤسر سااااانا   -الدسااااااة ول  عك  في  –ة  عواما الِااااا  الِاساااااي العي ق  عظ ر  ؛اضاااااوااط

عِسرت  -عحار ة أ  الهةق  ل  يقعصار عنى المِةرف والم ةرات يا امع  ليِما الصدة ال هسية لنألةلب العي _ ال ِك
اةلدجر الصادي وا هَأل الم ار  والِزا االجعمةعي والضاِم االقعصاة ي. لحا ال ي  م  عضةفر الج و  الجمةعية 

ا جة  الهةق  العِنيمي، وع   االقعصااااةر عنى المِن  في إيصااااةل ، فمة يِخحه الألةلب خَا الهصااااا وع ظيم ة أكسر 
 ال راسي عنى م ار أر ِة ِ ور م  الصِب اخعزال  في أقا م  ِ ر.

ومع اسااااااعألَت آرا  أولية  اةمور والألَب والمِنمو  وندظ عدساااااا  واضااااااا في مسااااااعوى الألَب، وعقيا 
و  حلك إلى اساااااعخ ا  المِنمو  لنألرأل العقنو ية في الع رن ، عد و ا الع رن  الماةِااااار الحي أكسر لنم رساااااة، ر مة يِ

 قصور . ا ايورا م  الم  ج في فعر ا يو   ، ويغألي ق ر  ة ايور  اععة ه الألناة في اسور م  م ارس ة، وننقى رواج  
عي فق هة ال اةساااااااااةساااااااااية ةهي والمه إ  وجو   ظة  عِويك الهةق  العِنيمي ع   الألناة، وعرساااااااااو  ال عةجةت

الألَب أس ة  عِنم   ونز  عنو ة العِاااااااااااي  ي حا ال ظة  والدرص عنى  يمومع  واساااااااااااعمرارنع  دعى مع زواا ظروف 
ضااااهة  الصاااايغة القة و ية عنو ة م  خَا إوجة  العِاااارنِةت  الجةئدة. وعنى وزار  العر ية والعِني  عق و  فار  الهةق  وا 

عصااااااااااااا  ورنة سااااااااااا وية عِق  قيا ي اية الِة  ال راساااااااااااي مع إاقةئ ة اخعيةرنة لكا م  المِن  والقوا و  ال ةظمة ل ة، و 
والألةلب، وعصااااااااااا واجاة عنى الألةلب دةا عجةوزه الد  المسااااااااامو  ا  في الغيةب. ويما  زنة   م ع ة الزم ية إلى 

َ   -ِاااا ر و صاااام  ضااااةفة موا  ال عقا أهمية ع   -  مس  الموا  العي ساااانط الهةق مع إه ة  المَز  اصااااور  أكير، وا 
الضااااااااو  عنو ة، مسا العر ية ااسااااااااَمية والعةرن  والجغرافية. وعنى الوزار  إع ا  مِنمي الهةق  إع ا ا جو ا م  خَا 
ال ورات العي عراز عنى اساااااعراعوجيةت الع رن  ال اعمة لَساااااعراعوجيةت اةساااااةساااااية، وعكسوم االععمة  عنى وساااااةئا 

 صاا عِن  الألناة فعر  الهةق  ممعِة، ونقى إقاةال أكسر.ومصة ر  ع  العِن ، ادو  ي
إوجاةيياةت الهاةقا  العِنيمي ايور  ومع وعاة، فقا  أعاة ت الألاةلب إلى ال مط ال راساااااااااااااي الحي عِو  عني ، وهو 

المِن  ميسار لنعِن   اخا الغرفة الصاهية، وهحا مغةور لمة فرض   ظة  العِن  ع  اِ  وهو العِن   اةقرب إلى  هسا ؛
حاعي، وعدما في  الألةلب مسااااااؤولية عِنم ، وهو  مط أد   صاااااا مة ع   الألَب اةلعدوا م   مط عِن  إلى آخر ال

 و  مق مةت أو ع رج فو ة مع ساةت الم  ج، وعغور في  مط العقوي  واةساااااااائنة الموضااااااااوعية العي اة  ل ة  صااااااااوب 
 اةس  في اخعاةرات الم صة.

، إ جاةزات وزار  العر ية في العِن  ع  اِ  ال يما  إههةل ة ره  ال ووجا  عجر اة  اةجداة وااةمناة م  أوا مر 
 ِا الموار  ومد و وع ة، وفار  الهةق   جدت أكسر والقت عردواة م  الألةلب والمِن  وولي اةمر.
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 ير الفلسفي في المدارس األردنّيةتدريس التفك
 أولوّيات وُمبّررات  

 عبد الحافظ الحوارات
 قسم التطوير التربوي

 وزارة التربية والتعليم  

 
ة لنهوزنة  في اةر   ع  مة جة ع ي فرصة عما مشجزنة   ةية القر  المةضي لَلعدةأل  ا تش دو  ة مش ر س 
اسنك العِني  الداومي ي ولة اامةرات الِر ية المعد  ، اة  م  الألييِي لمِن   ِةٍب مسني آ حاك أ  وي أ يإجرا  

 ظةمو  العِنيموو . م  جمنة ا عقة اعي العي أسهتش عنو ة الدق ة اة ت ال ظر اِو   ةل ة سنسنة م  المشهةضَت يو  ال
ة عشنوْت عنى مسةمِي م  اِك اةص قة  أصةيع ي يرمٍ  في يواكور ديةعي الجةمِية   ِ عشوار اهضا ا ألاةعةت ه

ْنتش مس جَّ    الم أل " ة وش عى "ماةةق ة جةمِي  ان مة دةولتش ال ظر إلى الهنسهة. وةجا عَج قصر ال ظر المهةهيمي سم
م  ِع ى العخصصةت الِنمية واا سة ية في جةمِع ة اةر  ية. ا  ة مِخوحو  ام ةرات مش ر   المسةأل  وجمع ألناة  

الرادا الكيور "سداة  خنيهةت" الحي اة ت عألر  ي هةلة إعجةا  دو مة اة  وع ق ا فوأل أرضي ة م ر ج ان ي ة اآل اب 
ا و ي   قتش ال ا ة ةورا  ظ ره مشس ي ة عنى الخنألة الِجواة العي سع عج م  عزاوج الهوزنة  مع الم أل . واقِي  عةق   ، عحو 

ة راقي ة أ خنع ش وزار  العر ية والعِني  اةر  ية عدت مسم ى "السقةفة الِنمية" لألناة المردنة السة وية  خَا ع رنسي م  ةج 
َ  في أليةع  ماة   الم  أل  وأسئنة ع ونر فنسهي ي يع قيا أ  وع  ااج ةز عني  الدق ة م  قيا في اةر   دةم

 مج ولو .



 رســالــــــــــــــــــة المعلـــــــــــــــــم

_________________________________________________________________________ 
                                  2222 كانون األول  ين األول والثاني    بديل العدد -95رسالة المعلم المجلد   

67 

اسعمر  عِسور الصةدب السةدب يألغى ع  ي عنى عِسور ال اعور سداة  إلى أ  عكةسر الغاةل دوا الهنسهة 
ْ  وعي م م  ل سراج اةر  وهَف مسدوب ااامةرات فوج تش م  ج الهنسهة فو ة حوصنتش إلى وصةرت هووم ة مشهزعة. 

ْت قسر ا  دو م  ج عن  ال ه  قيا أْ  يِ   اةخور هزنمة سةدقة خرج عنى  رم أألَا مدعواه سوى اضِة مدةور هشج 
راٍت عراودت يو  العدجي  والعدرن  امة جة  في ع وا   راسة هةم ة أجرع ة  إسرهة م   ائر  الم ةهج الم رسية امير 

قْت   فو ة لعةرن  ع رن  الهنسهة في اليم  والخنوج الِر ي.الاةدسة ال اعور  رنعة فرج عألر 
ةلة م  الدضة ة إلى   ةيةت الجةمِة عشؤما ش اِ   الِقا المص وت   ِ الع مية الدقيقية عقو  عنى م ةهج عِني  ف
ا امة قةا "مو عو " في القر  الخةم  عِر. وه ة  عسة ا ها الِوب في المة   ا أفضا م  الِقا المدِو  جو   جو  

ط يعِ ا  ساة  أ   في عهةوت الضهعو  و د    ص   يإدصةئيةت الهَسهة قشر  ة؟ فوأل  عر ي ورق  عنى ضهة المعوس 
يهوأل عِ ا  الهر سوو  يخمسة أضِةف وعاةهى عنى اسعديةٍ  اةي  رشِ  في الوقت الحي يشقةين   عنى الضه ة اةخرى 

ط مئعة فونسوف فر سي، ا  هي عة لة هحه القس  مة الضوزى؟  م  المعوس 
قَّع  اة    عِعي م  قوى االدعكةك المجعمِي العي عشِو  الدر أأقوى ممة ِةت ع رن  العهاور الهنسهي وشعوم

وعدةرب العغوور. هحا ألييِي ة   سن  الندة ات المعوا سة ع  عقوا ومِةعر أجيةا معَدقة اة ت ع ظر لنهنسهة، 
ة وضدةهة، يو م أ   الرهة  مِقو  عنى عِةظ  الرضة المجعمِي مسا  ظرعي، ال يما  أ  يشاعب ل  ال جة  في لون

فسة  المجةا  ع  المخرجةت العِنيمية المِمولة وعزاو  مسةدة االععمة  عنى الِمنيةت الحه ية الِنية ل ى أألهةل ة وا 
ا جميِ ة قوى  افِة عألد  قوى االدعكةك وعشد   عسةرع ة في مرااة لعهاور ا لنعهاور الِنمي ال ةق  العي سعِا 

 الهنسهي إلى اةمة .
ر في خنوج ة الِر ي يخصوص ع رن  العهاور الهنسهي. ه ةك عكم   اش أخاةر إوجةيي ة م  جوار ة المع و  عمرِم
ي ايةش ااجةاةت يمْو م أ   ة ال عِ ي اةلضرور    ةية االسعهسةرات دوا الج وى والألرنقة والمخرجةت، إح إ   الدامة 

ر ا لمِروع ة الخةص يع رن  الهنسهة ام ارس ة سعاقى ضةلة المؤم . ا ا مشاا  لسِو ية عنى سيوا المسةا ي أت اسعِ ا  
في الوقت الحي ِ  ْت اامةرات عدو ال  ايور ا في الرؤية ااسعراعوجية الرسمية إسر  2121-2119م ح الِة  ال راسي 

. لق  دما القرار 2121-2121يع ا   م  الِة  الدةلي قرارهة ع رن  الهنسهة لألناة المرادا العِنيمية السَسة اةل ولة ا
ألم ة عكون  المواأل  اامةراعي المِعز  اة عمةئ  لنوأل  ول"… اامةراعي في ألي ةع  مسو هةت راقية  قعألم ه ة أيرزهة: 

ر حاع  ويدعر  هوره ون رك دقوق  وواجاةع   اخا ال ولة ومؤسسةع ة، امة و يح  الِر ية والمجعمع اا سة ي. مواألٌ  يق  
ب"   الِ م والعِص 

 يما  ال ظر لعِني  العهاور الهنسهي لألنيع ة عنى أ   "يو اهوجية" د وسة، واسعراعوجية م  اسعراعوجيةت العِني 

الكسور ، خةصة إحا أ را ة اِ    ورهة وعمةهى وع وئة اليوئة لم ا اا سة  ق ر  مضةعهة عنى مواج ة المسعغن  م  

في اا م ةدي الدية . فامة أ   المدعوى المِرفي م   لنألةلب فإ   الألرنقة العي وع   ي ة ع ةوا حاك اةسئنة، اةسئنة 

ة.   المدعوى عير عهاور فنسهي سن  أمر في هةية اةهمي ة أيض 
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ة أ  وشاة روا يإد ا  العغوور الم ِو  عير اسعص ةت أسئنة فنسهي ة وعِرني ة ةألهةل لزمَ  المِنمو  يما    ا

َ  ود   العرا  الوأل ي في اعةب العر ية الوأل ي ة لنصم العةسع و ألر   اخ ا أي وعة  عِنيمي و رسو  ؛ ل ِخح مس

مِانة االعع ا  عنى م دوعةت المعةدم العي  ه حع ة مجموعةت هرناة في اٍا م  الِراأل وسورنة خَا فوضى 

ية ي الِظي  والمدةفظة عني ؟ أهي المعةدم الوأل الر يع الِر ي، و سِل  : مم  اةولى اةدعضة  حاك اار  اا سة 

في الين  اةصني صةدب حاك اار  الدضةري أ  المعةدم الغر ية؟ مسا هحا السؤاا سوول   زواِة أسئنة ل ى 

م  يمنك د  االدعهةظ اةار  السقةفي الحي و    اا سة ي ة جمِة ؟ ها هي ال ولة أ  الِِب مسؤولية أألهةل ة دوا 

 العي اة ت عسعِمر ة؟أ  ال وا 

ي فمةحا لو ألرد ة عنى ألنيع ة في  ر  "مِراة الكرامة" مشِضنة مِةرا ة الوهمي ة العي  هعِن ة مع السمة  

ا وجمةعةت؟ مةحا لو عكنمت أفراد ة وم ةساةع ة ا ِزنز الرصةص المرع   دو اةرك ع   اا  ِو  فوز عصوي ة أفرا  

ا اةسمة  والسنواةت أ  سععجةوزهة لعاة ا  الدووا ةت لغة يه م ة ال ة ؟ مةحا لو عاة ا ص يقة  عقنو مة ف ا سععي  

أسةلوب العهاور؟ ها يما  ة إألَأل مصألندةت لغوي ة مشغةور  لوصم السمة  أو الادر أو الِعة  أو الِي  والَ 

ر ألةقةت اةم ة في أحهة  صغةر ة الحو  وج ص   م  هةلة ب أ    شخن  ِي ؟ ماساش هحه اةسئنة المشسور  هي فعوا سيهج 

عوب ألر  اةسئنة. هةلة اةئسة  د  م  ر  و ةه  عنو ة. وجب أ   عخن ص م  اا حلك إحا عزم ة عنى عِسي  

 مجعمع مسعقيني، وجوا  و    ااي ات.

ر اسور ا يع رن  العهاور الهنسهي لألناة م ارس ة ومواكاة الخألوات الجرنئة ةِقةئ ة ي ف أشر  ي ة، وجب أال   عِخ 

ة ةهم ية إد ا  مسا عنك ال قنة الواع  . ودعى حلك الدو ،   ِ خنوج   ال ةهك. عنى المشخأل ألو  ه ة أ  و عي وا سرن

ر و ِما، و اقى معهةئنو .                    س ها 
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 Futuristic Thinking   التفكير المستقبلي 
 د. مروه خميس عبد الفتاح

 وتطويرها تجريب المواد التعليميةقسم رئيس 
دارة المناهج والكـتب المدرسية  ا 

 
 مقدمة

غن  الِةها هو العهاور المسعمر في المسعقيا؛ ة   يمس ا  م ح أ  وج  اا سة  عنى سألا اةرك ِو
مص ر قنٍ  اةل ساة ل ، فةلمةضي ق  مرَّ ااا مة في ، والدةضر يِيِ  اا سة  امة في ، أمة المسعقيا ف و مص ر 

ر  والمجعمع اِسره، وم  س  و اغي عنى أي  ظة  عِنيمي في أي  ولة م   وا الِةل  أ  يسِى القن  ال ائ  لنه
َ خوف أو قن ، أساةب السور  دوه اك لع رنب ألَا  عنى العهاور في المسعقيا، والعخأليط ل  يساةت وقو  وامعَ
 ي المسعقيا. ى امعَك م ةرات العهاور فيا اةلعهةؤا واةما المي ي عنى العخأليط المعق  والع هوح ال قو  القةئ  عن

ره، و خةصة مع ي اية اةلهية السةلسة دو  عواج  المجعمع اا سة ي اوالقن  اا سة ي اِِ   لمسعقيا ل  مة وير 
عد يةت ايور  ومع وعة فرضع ة اِك المعغورات المدنية وااقنيمية والِةلمية، العي يِعي في مق مع ة هيم ة قوى 

ِولمة والسور  العك ولوجية والم ةفسة الِةلمية واالدعكةرات ال ولية، وععزاو  د   هحه المعغورات اِاا سرنع اال هعة  وال
ومألر ؛ ممة جِا عألونر العِني  أمة  هحه العد يةت خيةر ا ال مهر م  ؛ ليص ع معِنم ة قة ر ا عنى مواج ة عنك 

 العد يةت في الدةضر والمسعقيا.
قيا ومدةولة اكعِةف  ليست ولو   الِصر، يا ل ة جحورهة العةرنخية إح ورجع فقضية العهاور في المسع

االهعمة  اةلمسعقيا إلى الي ايةت اةولى لنعألن ع الاِري إلى المِرفة الِةمنة اةلكو  واسعكِةف هوامض  وأسراره وفي 
 (. 11: 2119مق مع ة الزم ؛ ي  ف السيألر  عنى دراع  والعدا  في مسةره )ال ِوري، 
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و ظر ا لنعِقو  وال و ةمياية المعزاو   العي ععس  ي ة دراة المجعمِةت المِةصر ؛ فإ  ع   العد يةت و وعوع ة 
وعزاو ، وعسور اال عاةه واالهعمة  المعزاو  دوا المسعقيا وعألوراع  والألرائ  الي ونة لنع مية، والقرارات والسيةسةت اةفضا 

ا ال راسةت المسعقينية في ع   ين ا  في عألور مسعمر، وعوج  ي حه الين ا  وم ع اةزمةت واآلسةر السنيية؛ ممة جِ
 (.9: 2113مؤسسةت معِ    معخصصة ل راسة المسعقيا وع  عِسيس ة )جوا، 

أ  العِني  فو ة ال ونقي اةال  لندةضر وال لنمسعقيا؛ ة  العراوز مة وزاا إلى ويِور واقع م ارس ة الوو  
هظ واالسعظ ةر  و  العِجيع عنى العهاور المسمر في المسعقا؛ لحا وجب االهعمة  ي راسة و صب عنى االهعمة  اةلد

ا فارن ة يما    م  عق ي  وج ة  ظره ، وم   الدةضر في م ةهج ة ل صا إلى مسعقيا زاهر، وا ع ا  المعِنمو  إع ا  
ي يما  االععمة  عنو ة فس  رس  مسعقين   عنى أسة  عنمي سني ، ولي  مجر  خيةالت وأم يةت ِخصية ال 

العخأليط لدية  سنيمة، لحا وجب االهعمة  اةلمعِن  والعراوز عني  في ع مية م ةرات العهاور المسعقيني دعى يسعأليع 
: 2117مواصنة ديةع  يخألط م روسة ومخألط ل ة مساق ة اق ر المسعألةت دعى عكو  الهةئ   عظيمة )أيو موسى، 

08.) 
ي ةلِ و  م  الم ةرات الِقنية العي وؤ و ة المعِن  والم ةرات ال ه  دراية العونرعاط العهاور المسعقيني ا

ة عوظوم الِقا، ويِعر  د و  اة ا  المةهر لعنك الم ةرات؛ و ظر ا ةهمية العهاور المسعقيني   ِ وعألنب أ اؤهة جمي
ل  ف الحي وعق   اا اةه اف   أ  ا1901فق  أعن ت لج ة السيةسةت العِنيمية اةلواليةت المعد   اةمرناية عة  

العِنيمية هو ع مية الق ر  عنى العهاور المسعقيني ل ى الألناة؛ ةهموع  في العغنب عنى المِاَت المسعقينية، وفي 
  1973أورواة عزاو  االهعمة  اةل راسةت المسعقينية فظ ر مراز ال راسةت المسعقينية ياةرن  وا هر ت سويسرا في عة  

نمسعقيا عةاِة لمجن  الوزرا ، وعِ  ت م اخا ال راسةت المسعقينية في العِني  فق  ق    مةرن  وزن جَر يإ ِة  وزار  ل
(Marien & Zinglar  ا م  الم اخا العي يما  يواسألع ة عد و  صور  مسعقيا العِني ( سنسنة م  ال راسةت وع   

 (.11: 2113)جوا، 
 نشأة التفكير المستقبلي 

عقيا م  اةمور الضرورنة في دية  اا سة ، فم ح ق ي  اةزا والعهاور سمة مموز  يِ  االهعمة  اةلمس
لإل سة  ع  سةئر المخنوقةت فن  و صب عهاوره عنى اةمور الماةِر  العي يسعأليع أ  وعِةما مِ ة في دةضره يا 

ك  اا سة  م  وب لمة يمعنامع  لنعهاور اةلمسعقيا ااا مة يدمن  م  مخةألر وألمودةت عدعةج إلى ع ظي  وا عة   عرع
 ق رات عؤهن  لمواج ة عنك المخةألر وعدقو  مة ورجوه م  أه اف.

ظ ر العهاور المسعقيني مع ي اية الخنيقة في مدةولة عج  ب اا سة  لمخةألر الألييِة م  فيضة ةت وزالزا 
ص ةعي ي أ     ِةأل  الزراعي والو راكو  وهورهة م  اةخألةر الألييِية، س  اِ  اسعقراره في الدية  االجعمةعية وزنة

وجةيي م  أجا إد ا  ع مية اِرنة واقعصة ية، واة ت ي ايةت العهاور المسعقيني  العخأليط لنمسعقيا اِاا أفضا وا 
ع   أفَألو  في اعةا  الجم ورنة ع  مة ع ةوا ألييِة المجعمع، وظ ور اعةاةت عومة  مور ع  الووعو ية الم و ة 

 (.19: 2115وعصوره المسعقيني لنمجعمع )يرقي، الهةضنة اةلِصر الد و  
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ومع ظ ور السور  العك ولوجية والص ةعية الد وسة زا ت دج  ود   المِاَت العي واج ت اا سة ، فِصاا 
العهاور المسعقيني أمر ال ه ى ل  في ظا عنك العغورات دعى يصا إلى عدقو  مة ورجوه م  أه اف وعج  ب عواقب 

  عد   اةلمسعقيا، فق  ظ رت أادة  ج و   في مجةا العر ية لي ة  الم ةهج اةلقر  الدة ي اةمور العي يما  أ
ة لنمؤعمرات وال  وات، فَ ي  م  االهعمة   والِِرن  ع ع  اةل راسةت المسعقينية دو  أصادت المسعقينيةت موضوع 

  ولك  ق  د   ية العهاور لي  اةلج واةلعهاور المسعقيني لنمجعمع ودا مِاَع ، واهعمة  الم ةهج ال راسية يع م
 (.2111اسعد ا  لاِك اة مة  الج و   وخةصة العهاور المسعقيني )إيراهي ، 

 تعريف التفكير المستقبلي
مول  لنِ و  م  المِة ي والقضةية ي اخن ،  عِ  ت عِرنهةت العهاور المسعقيني ونرجع حلك لغزار  المه و  ِو

لعهاور المسعقيني عمنية عقنية م  جية م ظمة عسع   إلى م ةهج وأ وات عنمية ( أ  ا2113فامة يِور عورا   )
وعقو  عنى امعَك ع   م  الم ةرات مسا العخأليط والع يؤ والعخوا وعقوي  المِاَت والقضةية االجعمةعية ومدةولة 

ف  عيموسي ) ( اِ   عمنية  ِألة عِما Timothy, 2007عج  ي ة في المسعقيا أو العقنوا م   عةئج ة ومخةألرهة، ويِر 
( Dixon, 2007المواقم م  أدَ  اليقظة إلى العخأليط واةفِةا العي يدق  ي ة ه ف  المسعقيني، وأِةر  ياسو  )

اِ   مدةولة مِرفة وا  راك لألد ا  م  امع ا  مسعقيني لمِرفة اعجةه ة وألييِع ة اةالععمة  عنى مِنومةت مع وعة 
( اِ   عمنية عقو  عنى مدةولة ف   2118  ة في عصور المسعقيا، ويِرف  السِ ي )ع  الدةضر وحلك لَسعهة   م

وا  راك اةد ا  المةضية م  خَا االععمة  عنى الدةضر ومرور ا اةلمسعقيا لمِرفة اعجةه وألييِة العغوور وحلك 
 اةالععمة  عنى مِنومةت مع وعة ع  الدةضر وعدنون ة واالسعهة   م  ة.

ف  دةفظ ) ( اِ   الِمنية العي وع  م  خَل ة رص  وععاع مِاَت الدةضر واقعرا  ي ائا معِ    2119وعر 
ممة سوؤ ي إلى د و  الِ و  م  المِاَت في المسعقيا مع العراوز عنى أهمية رس  الصور  الي ونة والمعوقِة، 

 ووضع دنوا هور مِلوفة.
والعدوالت  الِقنية العي ع  ف إلى إ راك المِاَت وق  عشر ف العهاور المسعقيني اِمنية عصور اِ   الِمنية

المسعقينية وصيةهة فرضيةت ج و   ععِن  يعنك العدوالت، والعوصا إلى ارعاةألةت ج و   اةسعخ ا  المِنومةت 
المعوافر ، والاد  ع  دنوا هور مِلوفة ل ة، وفدص وعقوي  واقعرا  أفاةر مسعقينية مدعمنة في سيوا إ عةج مخزو  

عي ج و  ووج  الهر   دو اةه اف اِو   الم ى في مدةولة لرس  الصور المسعقينية المهضنة، و راسة المعغورات مِنومة
 (.288: 2119العي يما  أ  عؤ ي إلى ادعمةا وقوت هحه الصور  المسعقينية )إيراهي ، 

 و  م  ا الِ( اِ   ع مية م ةرات العهاور المسعقيني واسعِراأل المسعقيا م  خ2111َونرى معولي )
 القضةية العي يما  أ   عصور د وس ة اةلمسعقيا وحلك لعق ي  ي ائا ودنوا ل .

( العهاور المسعقيني اِ   الِمنية الِقنية العي يقو  ي ة الألةلب اغرك الع يؤ 2114وعِر ف الِةفِي )
، ودن ة، أو الوقةية م  د وس ة أو العِرك ة  َ فر ل ي  ضرارهة وفق ة لمة وعوااموضوت أو قضية أو مِانة مة مسعقا

 (.195: 2114م  مِنومةت مرعاألة ي ة دةلي ة )الِةفِي، 
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ويِرف  أيو ِقور اِ   مجموعة م  الم ةرات العي عما  المعِن  م  اسعِراف المسعقيا ع  ألرن  عمنيةت 
 (.5: 2110، وعقا العخأليط والع يؤ واعخةح القرار الم ةسب )أيو ِقور

نم العهاور المسعقيني اِ   عمنية إ راك وف   وجمع مِنومةت ع  القضةية االجعمةعية ممة سي ، يما  عِر  
ومة ععضم   م  مِاَت عدعةج إلى صيةهة دنوا مقعردة ومسعقينية والق ر  عنى عقوي  عنك الدنوا ورس  ي ائا 

 مقعردة ل ة في المسعقيا.
 مبادئ التفكير المستقبلي ومنطلقاته

ني عنى مجموعة م  الماة   والم ألنقةت يما  إوجةزهة في مة يِعي: )عي  الردي ، يِعم  العهاور المسعقي
2115 :12) 
 عوج  صور وأِاةا معِ    لنمسعقيا، وال ووج  مة يسمى الدعمية المسعقينية.  .1
وعألنب ي ة  المسعقيا مِرفة الدةضر وا عمةا الِقا والخيةا في جميع العألورات والَِقةت العي ل ة أسة    .2

 دةضر دعى ولو اة  هور مندوظ.في ال
ال يهرك مسعقيا المجعمِةت عنو ة، يا يما  ل حه المجعمِةت ص ةعة المسعقيا؛ لكو   يِعم  عنى   .3

 اارا   القة ر  عنى العغوور واا جةز.
و اغي أ  عضع ال راسةت المسعقينية اِك الضوااط، وععج ب اِك المدةحور، العي عهس  عمنية اسعِراف   .4

 المسعقيا.
 مراحل التفكير المستقبلي

 (71: 2115عنى أر ع مرادا يما  ع ةول ة في مة يِعي: )ز قور،  العهاور المسعقينييِعم  
: وفي عنك المردنة يدةوا الهر  ف   وعدنوا الِواما، واا مة يديط اةلمِانة Looking Aroundاالسعألَت   .1

 أو الموضوت المرا  دن .
. في عنك المردنة يضع الهر  Reflection: أو مة وش عى العِما Looking Aheadالعهاور في المسعقيا   .2

َ   والي ائا المما ة لمِانة مة، ونرس  الصور  المسعقينية والسو ةرن  .الحي يما  السور وفق ة ل  مسعقا
 ،: في عنك المردنة وع  إع ا  مخألط لعد و  الهجو  يو  الواقع الدةلي والمسعقيا المِمو  Planningالعخأليط   .3

 ووضع صور  مسعقينية أفضا ق ر المسعألةت في مدةولة لعدقيق ة.
رات Actingالع هوح   .4 : وفي عنك المردنة وع  ع هوح الخألوات السةاقة واالسعراعوجيةت المعوقِة، مع وضع مِؤ

 لنعقوي ، وعد و   قة  القو  والضِم، وعِ وا المسةر.
 

 متطلبات تنمية التفكير المستقبلي
 (25: 2118؛ زنة  ، 31: 2118ر المسعقيني م  خَا مة يِعي: )مصألهى، عع  ع مية العهاو

 عوفور اليوئة العِنيمية العِنمية الم ةساة.  .1
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 عدقو  العهةعا والعواصا الصهي الهِةا.  .2
 اسعخ ا  النغة األرنقة صديدة ومه ومة؛ ممة يسةع ه  في  ع  عمنية العهاور.  .3
 ألناة وعهاوره .ع ظي  خألوات الع رن  اِاا وسور ا عاةه ال  .4
 اسعخ ا  اسعراعوجيةت وعق يةت العِن  المع وعة والماةِر .  .5

 (77: 2117وعضوم أيو موسى أ  ع مية العهاور المسعقيني، ععألنب: )أيو موسى، 
 ع ويع أسةلوب العقوي  لمراعة  الهروأل الهر ية يو  المعِنمو ؛ ممة يدهزه  لنعهاور اِاا إوجةيي.  .1
 وأفاةره  المألرودة، وعوجي  عنك اةفاةر اِاا صديا. ادعرا  آرا  المعِنمو   .2
 وضع المعِنمو  في مواقم ديةعية مِةي ة لنواقع؛ ممة يسةع ه  في ع مية عهاوره .  .3

 التفكير المستقبلي وعالقته بأنماط التفكير األخرى 
اةلعوقع والع يؤ   إ  ممةرسة العهاور المسعقيني وع  اِاا إي اعي و ةق  وعصو ري وفوأل مِرفي، فيقو  اةفرا

اةلمسعقيا م  خَا االسعِة ة اِ مة  أخرى م  العهاور، فورعاط العهاور اةلمسعقيا اةاي ات والألَقة والمرو ة دو  
يسةع  العهاور ااي اعي في ال ظر إلى المِلوف م  زاوية ج و   مخعنهة ممة يسةع  عنى إ عةج وعصمي  مخرجةت 

 (.Szpuner & Mcdermott, 2008رات اةفاةر اِاا أو ا خر )ومقعردةت مسعقينية أو عِ وا مسة
ونرعاط العهاور المسعقيني في الم أل ، فةلم أل  يقو  عنى وضع إألةر فاري يدا  الَِقةت واةِية  وف  
عقة  أسةسيةت العهاور الِنمي الم ظ  والم  ي وحلك في عد و  المِانة وجمع اليية ةت والدقةئ    س  مد   م ألقي، وا 

 ة والع يؤ ا سةرهة المدعمنة، ووضع دنوا ي ونة لنمِانة وعقوي  الي ائا المعةدة لدا المِاَت واعخةح القرار ع 
 (.Edwards, 2002اة سب الحي يمس ا أدس  مسةر لعدقو  ال  ف في ضو  ااماة يةت والموار  المعةدة )

ل ةق ، فق ر  الهر  هاور المسعقيني والعهاور اواةاضةفة ة مة  العهاور السةاقة ف  ةك ارعاة  وعِةو  يو  الع
عنى إي ا  الرأي المؤن  أو المِةرك في المقعردةت المخعنهة فيِعم  عنى إ راك المواقم الدةضر  والع يؤ عصرفةت 
ي ناةِخةص اةلمسعقيا وعد و  ايهية العِةما في عنك المواقم اةلمسعقيا، امة ورعاط العهاور العدنوا اةلعهاور المسعقي

 .الحي يسِى إلى العجميع والعخأليط والمراقاة
 مهارات التفكير المستقبلي 

( أ  العهاور المسعقيني  ِةأل ة Passig, 2003عِ  ت عقسيمةت م ةرات العهاور المسعقيني، ونرى اةسج )
نب مِةلجةت ألحه ي ة مراا ة م  م ةرات فرعية وعدعوي اا م ةر  عنى ع   م  اة ِألة وااجرا ات الماعساة العي عع

 عقنية وق  قس  م ةرات العهاور المسعقيني إلى:
 االسعقرا  المِرفي. - اسعمألةر اةفاةر. -
 العصور المِرفي. - العخأليط المِرفي. -
 العك ولوجية المِرفية واة ائية. - االسعِراف المسعقيني. -
 (.2111الم ةرات اال هِةلية العي عزو  الهر  اةلق ر  عنى الوقوف )أيو صهية،  -
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 (، دو  ص م الم ةرات إلى:Torrance, 2003ه ةك عص وم آخر لم ةرات العهاور المسعقيني لعورا   )و 
   العخأليط المسعقيني: دو  ورى أ  العخأليط هو ي اية العهاور المسعقيني لعد و  أه اف  وجمع مِنومةت ع

 المِةرنع والخألط المسعقينية، ومِرفة اةساةب المدعمنة قيا وقوت المِاَت.
 لع يؤ المسعقيني: و ع  يإ عةج أفاةر وأد ا  ع  المسعقيا واسعخ ا  مِةلجةت فارنة وخألط اسعراعوجية ا

 لمِةلجة ادعمةالت المسعقيا.
  العهاور ااوجةيي اةلمسعقيا: اخعيةر أكسر االسعراعوجيةت والي ائا العي عسةع  الهر  عنى إوجة  دنوا سرنِة

 لنمِاَت المسعقينية.
 ر ق ر  الِخص عنى صيةهة المِةه  المععةاِة لمة سوف يد   عألونر السو ةرن و المسعقيني: عصو 

 اةلمسعقيا.
  العخوا المسعقيني: عجةوز د و  الزم ، والخروج ع  المِلوف المعِم   و  أي ضوااط أو د و  ي  ف

ي هالوصوا إلى ع يؤات أو عوقِةت وعخمو ةت هور عة ية وجوا ب ا هِةلية اةاضةفة إلى عهاور عةأل
 لممةرسة العخوا المسعقيني.

  عقوي  الم ظور المسعقيني: اِعقةأل مِةوور مد    لعقوي  اةد ا  م  م ظور اني والع يؤات الخةصة اةلوقت
 وااماة يةت واةصةلة والقيوا.

( فورى أ  العهاور المسعقيني ال وع  إال م  خَا إعقة  م ةرات الع يؤ Casinader, 2004أمة اةس  ر )
ِراف والعخأليط والرؤية العي عشِ   م  أه  أاِة ه و وافِ  وف   ألييِة العغورات والمعألناةت القة مة اِاا واالسع

 موج   أسةسي لِمنية العهاور المسعقيني.
( إلى أ  م ةرات العهاور المسعقيني ععضم  اا م : العوقع والعصور والع يؤ 2119وأِةر دةفظ )

موعة م  م ةرات العهاور المسعقيني، وم  ة: عد و  رؤية واضدة ومر ة، ( مج2114واالسعقرا . وع ةولت عمر )
 والعصور الِقني المسعقيني، وعوقع اةزمةت وا  ارع ة.

أر ع م ةرات رئيسة و  رج عدع ة اِك الم ةرات  ل  لعهاور المسعقيني( إلى أ  ا2115ويِور دةفظ )
 (2115:125الهرعية يما  عرض ة في مة يِعي: )دةفظ، 

م ةر  العوقع: يسعخ م ة الهر  لنع يؤ ي عةئج اةفِةا، وعِاوا صور  لمجرى اةد ا  و عوجع ة المقينة عنى  .1
أسة  الخير  المةضية، واةل ساة لنعنموح ف ي عمسا العهاور في مة يِعي سيقع في المسعقيا، وععضم  ع   م ةرات 

 .ر  العوقع المدسوبهي: م ةر  العوقع االسعكِةفي، م ةر  العوقع المِيةري، م ة
م ةر  الع يؤ: عسعخ   هحه الم ةر  م  جة ب ِخص مة يهار في مة سيد   في المسعقيا، وععضم  ع   .2

م ةرات هي: م ةر  عما الخيةرات الِخصية، م ةر  ألر  الهرضيةت، م ةر  العمووز يو  االفعراضةت، م ةر  
 .العدق  م  الع ةس  أو ع م 
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م ة المعِن  لياو  م  خَل ة صور ا معكةمنة لألد ا  في المسعقيا، وععِسر اِواما م ةر  العصور: يسعخ  .3
االيعكةر، ويسعخ   الخيةا الِنمي لعق ي  عصور مسعقيني لألد ا ، وععضم  الم ةرات العةلية: م ةر  عد و  

 .اةولويةت، م ةر  عِر ف وج ةت ال ظر، م ةر  عدنوا المجة الت، م ةر  ألر  اةسئنة
م ةر  دا المِاَت المسعقينية: يسعخ م ة المعِن  لعدنوا ووضع اسعراعوجيةت ع  ف إلى دا سؤاا صِب أو  .4

موقم مِق  أو مِانة عِو  العق   في جة ب م  جوا ب الدية ، وععضم  الم ةرات العةلية: م ةر  الوصوا إلى 
 و  وعأليو  ااجرا ات، م ةر  عقوي  الي ائا، المِنومةت، م ةر  ع ون  المَدظةت، م ةر  وضع المِةوور، م ةر  عد

 م ةر  إص ار اةداة .
ممة سي ، واةلره  م  عِ   وج ةت ال ظر في عص وم م ةرات العهاور المسعقيني إال أ  ة ععِةا  في العِكو  

رعية هعنى أهمية العخأليط والع يؤ اِسة  لنعهاور المسعقيني. ويما  عد و  مجموعة م  الم ةرات اةسةسية وال
 لنعهاور المسعقيني اةآلعي:

 العخأليط المسعقيني وف   الدةضر، ونعضم : .1
 الكِم ع  جحور المِاَت والقضةية االجعمةعية. -
 جمع مِنومةت ع  عنك القضةية والمِاَت. -
 عد و  أساةب د و  عنك المِاَت. -
 الِواقب المدعمنة اِ  د و  المِاَت االجعمةعية. -

 ة، ونعضم :الع يؤ وعكون  صور مسعقيني .2
 إ عةج ع يؤات ع  القضةية االجعمةعية. -
 الع يؤ يوقوت اةد ا  المعسنسنة االجعمةعية. -
 عد و  اسعراعوجيةت فارنة لنع يؤ اةلمسعقيا. -
 الاد  ع  الماة   والدنوا الج و  . -

 الرؤية المسعقينية، وععضم : .3
 العهاور خةرج المِلوف. -
 وصم لألد ا  المسعقينية اِاا معكةما. -
   عنى العخوا المسعقيني. ر قال -
 العصور الحه ي لألد ا  اِاا معسنسا. -

 العقوي  المسعقيني، ونعضم : .4
 الدا  عنى م ى صدة ف   القضةية االجعمةعية المسعقينية. -
 عد و   قة  القو  والعِن  م  اةخألة  السةاقة. -
 إعة   عص وم ال مةحج الهارنة اِاا ج و . -
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 ة المسعدونة.إعة   ال ظر في الع يؤات المسعقيني -
ممة سي ؛  عوصا إلى أ  م ةرات العهاور المسعقيني ال ي  أ  عي أ امردنة جمع المِنومةت ع  الدةضر 
وع   اال ع ة  م  جمع المِنومةت يد   الع يؤ وعكون  صور مسعقينية ع  القضةية االجعمةعية واةد ا  المسعقينية 

ِاا معكةما، والدا  عنى م ى صدة القضةية االجعمةعية س  الرؤية المسعقينية لوصم اةد ا  المسعقينية ا
المسعقينية وهورهة، س  و ع ي العهاور المسعقيني اةلعقوي  المسعقيني وعد و   قة  القو  والعِن  م  اةخألة  السةاقة، 

 فعنك الم ةرات معسنسنة ومعرااألة.
 أهمية التفكير المستقبلي

 جةزهة اةآلعي:ععِ   أهمية العهاور المسعقيني، ويما  إو
   ةلعهاور المسعقيني يعقي ا اا مة هو ج و  م  أفاةر في جميع المجةالت اةلمسعقيا، الم ع  اوعموز اا سة

امة ل ي  االلعزا  الخنقي في مواج ة العق   الِنمي ومة ورعاط ا  م  مِاَت وقضةية وحلك لناد  المسعمر 
 الِِور اةلعهةؤا.ع  اةفاةر الج و   في جميع مجةالت المسعقيا و 

  المِةراة ااوجةيية دو  إ  الألةلب يسعأليع المسةهمة في ص ةعة المسعقيا وحلك اةالععمة  عنى الي ائا
المسعقينية العي عجِن  يد   االخعيةرات الم ةساة السيةسية واالجعمةعية واكعِةف المِاَت قيا وقوع ة 

 واالسعِ ا  ل ة اِاا أفضا.
 ع   ايور م  اةفاةر الج و   لدا المِاَت المسعقينية في وقت مد   وقيةسي،  عسةع  المعِن  عنى إ عةج

 إضةفة إلى الق ر  عنى اعخةح القرار والق ر  عنى عد و  المواقم الج و   والعهاور في ال عةئج المدعمنة.
 . الق ر  عنى العهاور ااي اعي والق ر  عنى العكوم والمرو ة في العهاور واة ا 
 ى الع ظي  الحاعي في سنواةع  وادعمةالت قوية لع ع  اةه اف المسعقينية.الق ر  عن 
  ع مية الق ر  عنى ألر  العسةؤالت المسور  لنج ا ودا المِاَت والعهاور اسَسة ع   مواج ة المواقم هور

 المعوقِة والعمةسك.
 ي ات العصورات واةه اف وج ولة اةول إوجةيية مع ويةت والعِةما يوضع الع يؤات والعخأليط االسعراعوجي وا 

 المِاَت االجعمةعية والهر ية.
   اععمة  العهاور المسعقيني عنى الِقا مقعر  ة اةلخيةا والِةألهة والد   وا  عةج العصورات الحه ية والمدةكة

الِقنية والع ف  الهاري، اةاضةفة إلى ع مية الم ةرات الود ا ي وف   اةمور وعهسورهة واعخةح القرارات، 
وزنة   ق ر  المعِن  عنى مواج ة المسعقيا، جِن  أكسر ا ضاةأل ة أس ة  عدقو  أه اف  عجةه عِنم  وعألونر 

 حاع ، يِاا االعجةهةت المسعقينية عنى الهر ي واالجعمةعي.
 ألهمية التربوية للتفكير المستقبلي ا

 (441: 2114ععنخص اةهمية العر وية لنعهاور المسعقيني في مة يِعي: )همة ، 
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عسنيا اةجيةا الدةلية في مرادا العِني  المعِ    ام ةرات العهاور المسعقيني؛ لكو  ة ل  ععة  ل ة الهرصة  .1
 في دا مِاَت الدةضر في الوقة الحي يألنب م  ة المسةهمة في دا مِاَت المسعقيا.

جعمع يِرك الم هيةب العهاور في المسعقيا ع  عقوا الألناة وؤ ي إلى هيةب اال عمة  وال وية؛ ممة  .2
ة؛ ممة وجِا م   لنخألر، دو  يمعنك المعِنمو  ِِور اةلَماةال ، وال ورو  في المجعمع إال ظَم ة  امس 

 اسعِراف المسعقيا ال  ف اةسمى لدةضر ومسعقيا أي مجعمع.
ه ةمسةع   الهر  في القية  ي ور إوجةيي في مجعمِ  م  خَا ق رع  عنى المِةراة في دا مِاَع  وقضةي  .3

 اهةعنية.
 ر ط الدةضر اةلمةضي العخةح قرارات عخص المسعقيا.  .4
 م ا الألناة فرصة ع مية الم ةرات الَزمة وعألونرهة لنِيل في عةل  معغور اِاا مسعمر.  .5
 عماو  الألناة م  عد و  ق راع   الدقيقية العي يما    اسعخ ام ة في المسعقيا ااا  قة.  .0
 سعقيا ي ال  م  الِِور اةلمِة ة  م  .مسةع   الهر  عنى العِةيل مع الم  .7
 ر ط عهاور اةفرا  اِةلم   الخةرجي، وعقوية ِِوره  اةلعدا  في ديةع   المسعقينية.  .8
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 تعليم اللغة العربية وتعّلمها
 د. ردينة الهروط                                                                       

 قسم الترجمة والمطبوعات التربوية  
 وزارة التربية والتعليم                      

  

       
لعِني  النغة الِر ية ل ةألقو ة أو  ارسااو ة ونزم ة الوقوف ع   اِك العد يةت واسااع عة  ج   إضااةفي لوعرك 

ل ة  او   الهصاااااااادى ي ظةم ة ال دوي وقواع هة العي ل  وعِرضااااااااوعق ي اةألهةا ون سااااااااوا مة اععة وه م  ل جةت عةمية،
 م ة.سةاقة، ورس  مسةر ورعقي يعِني  الِر ية وعِن  

وم  أه  العد يةت العي وواج  ة عِني  النغة الِر ية أ  أألهةل ة قيا العدةق   اةلم رسااااااة ال وعِرضااااااو  لنغة 
يظ ر الم زا، ممة يهرك ألييِة از واجية لنغع  ، فياعسااايو  الكسور م  الن جةت الِةمية في  ، ياالِر ية الهصااادى

واداا   أو أكسر م  الن جااةت المدنيااة والنغااة   ال ااةأل  اااةلِر يااة إعقااة وعمسَ  في أ اا  عنى  لنغااة ِااااااااااااااَ  مخعنهااة 
ة مة ِااااااةي ة فيساااااعخ مو  أ ،الهصااااادى المِةصااااار  ة م  لغةت  "الِر ية االكعرو ية" أو "أرايوزي" وهي لغة م ج   أيضااااا 

 اةِااااةا الِةمية لنغة الِر ية مع المساااعج ات اِااااا سااارنع، االجعمةعي، فعكيهتر عنى مواقع العواصاااا خم ورموز أش 
 ولك  الهصدى ل  يألرأ عنو ة أي عغوور ره  مرور الوقت ممة أ ى إلى زنة   الهجو  يو  مة.

ةت  اة والدراآخر وواج ا  معِنمو النغاة الِر ياة هو عمساا الدروف وااعجاة  والدروف الساااااااااااااةك عدا  ٍ سماة و 
ا" في الصااهوف ال راسااية اةولى، يو مة يسااعخ    الألوننة والدراةت القصااور  والسااواك ، لحلك يسااعخ   ال ص "المِااا 

ا" اِ  حلك،  ا  ع     ة عاألي  القةر  المعملك ،عسااةع  عنى  قة ال أل  واله   الضاااطَِمةت فال ص" هور المِااا 
 ع   الدةجة إلو ة. 

والمدةضااارن  الجةمِوو  إلى اساااعخ ا  الِةمية في الع رن  عنم ة أ  الهصااادى لمة وال   ساااى موا المِنمو  
َ يا  أ  عقو  عنى مجموعاة م  الخيرات فم اةهج النغاة الِر ياة  ةسرا . أمال اة م   ظاة   دوي وألهاةظ مِجمياة أكسر 

  ومراعة  اة وعق يم الألن عِن  إعقة ، وع ا ف إلى الكعاةب الما رساااااااااااااي   :م  اة ،العي ياعساااااااااااااي اة الألنااة األرأل معِا   
ألَألادعيةجةع   الهر ية،   عِسورهة عنى الع رن  والمِةراة.  المعِن  ونم لمِةوور ف و  النغة الِر ية  وا 
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أماة العدوا إلى العِني  ع  اِاا  في جااةئدااة اورو ااة فقا  اساااااااااااااعنز  إعا ا  موا  جاا وا   لنعاا رن  والعِني  عير 
 ج(.ةواِ  الألةلب ع  الكعةب الم رسي )الم   اا عر ت وعق يم ة عير فصوا افعراضية ممة ق 

ولند  م  ساااااااااور عد يةت إفقةر عِني  النغة الِر ية وعِن م ة وجب عساااااااااوور اال عقةا  دو الهصاااااااااادى يعد و  
الساااامةت والمهر ات المِااااعراة يو  الهصاااادى والِةمية وعوظيه ة اجساااار ل  ، إح إ  اةألهةا الحو  عِنموا القرآ  في 

لحو  ِااةرا   أولية  أموره  القرا   قيا االلعدةأل اةلم رسااة يما    اال عقةا اساا ولة ويساار م  ساا  ماار ، واةألهةا ا
الن جة العي عر وا عنو ة إلى الهصاادى، ويِة ي م  الهجو  يو  ل جع  والنغة الهصاادى اةألهةا الحو  ل  و رك أولية  

 واة اله   واالسعيِةب أيضة.وسيِة ي هؤال  م  صِ ؛أموره  أهمية القرا   قيا االلعدةأل اةلم رسة
ال يا  م  العراوز عنى ف   المساااااااااااااموت والوعي ااةةصاااااااااااااوات ور ط المِرفاة ااةلم اةرات الداةلياة لألألهةا   

لَ عقةا م  الن جة المدنية إلى الهصااادى ع رنجي ة األرأل مخعنهة، ازنة   أوقةت وأ ِااااألة العِرك لنهصااادى ِااااه ي ة 
ة ع رن  الصوعيةت، وسامةعي ة  والوعي الصرفي والمهر ات اِاا وع ةسب مع اهعمةمةت الألناة األرأل  ،ويقعضاي أيض 

ي اعية مِاوقة، اةلقرا   الس ةئية لمجموعة م  ال صوص المعِنقة اةالهعمةمةت الهر ية لنألناة، أو ال صوص  من مة وا 
ااااااااااار ع الرقمية والوسااااااااااةئط الي ونة، فعوفور مة   قرائية ممعِة لي  لعِزنز ى  جة  ألها نم ةرات القرا   فقط يا مِؤ

م  الاةلغو   أو هوره  ،أو دعى يو    وأولية  أموره  ،ن قةل المِااااااااعرك يو  الألناة أ هساااااااا  لوق  ياو  ، المسااااااااعقيا
ةاة عكون  هوية جمةعية أخَقية يرو  ال عرفي و  الحو  يما  االقع ا  ي  ، واالهعمة  ام ةرعي العد   واالسااااااااعمةت 

 وع   العكنم.
نغة الِر ية يوضااااااااااع أه اف مد    وقةينة لنقية  الكمي ل واعج عِن   اةألهةا ي ع  ياو  االرعقة  يع رن  ال

ور وعضااااااةفر ج و  أولية  اةم ،داومي، و  ة  جسااااااور اال عقةا م  الِةمية إلى الهصاااااادى يعد و  المِااااااعرك يو  مة
واة لة  اةلموار  الرقمية، وعوفور موار  عةلية الجو   مَئمة لنعِني  والعِن   ، ،والمؤسااااااااااااسااااااااااااةت ااعَمية والعِنيمية

اااااااااااة ية لنمِنمو ا ج العألونر و رام ،، وا عة   ال ظر في يرامج إع ا  مِنمي النغة الِر ية الجةمِية ) قيا العِوو (اِر
والعخأليط  ،وعِزنز الخيرات الِمنية الع رنساااية ،الم  ي ل   )في أس ة  الخ مة( اضاااةفة أصاااوا ع رن  النغة الِر ية

ةا. لعِن  الألناة عنى  ِ   دو ف
 

 انظر:
 - ال  وك يعِني  النغة الِر ية وعِنم ة ،عبده مدمو  ؛ السو ،ألواة ، ة ية أ ةيوي؛ ، أمور ؛اةظ  ؛ه ة ا أل  عةمور، ؛لورا ،هرنغوري  

مةا إفرنقية.  مسةر لند  م  الهقر في م ألقة الِرأل اةوسط ِو
  .(2122)قألةت العِني  اةلعِةو  مع إس ةمةت خةرجية –الي ك ال ولي 
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 الفلسفة المدرسية بين الواقع والمأمول
بوالمعلم: 

 
 غليون ياسر ا

 يوسف بن تاشفين الثانويةمدرسة 

 
يما  عوصوم خألو  إعة   ع رن  الهنسهة ضم  الم ةهج الم رسية اةلد   الهاري المِي ر ع   قنة 

ا ع  المه و  الساااألد  وعية في الرؤية االساااعراعوجية، امة ع ألوي عني  م    وك اةلق رات الِقنية ي المعِصاااا اِو  
خراج ة م  ِر قة  في المخونة الِاِيية والحي يصاب في   ر القأليِة مع الهنسهة، لحا يصاا لزام ة عج و  السقة ي ة وا 

قدةم ة في الدية  االجعمةعي ة يوصه ة آلة لنألر  العسةؤلي الوجو ي  .ال  خاة وا 
ل قةِااية حات الم دى الج لي اةالِااعغةا عنى قي  الحات في هحا الج ا ال ائر يسااعوجب عخهوم وألِ  اة ة ا

سااهة عدت سقةفي الحي و و  الهن-ظا عوائ  اجعمةعية وسقةفية عدما ا ألاةعةت مساااقة مقعاسااة م  المديط السااوسااوو
 ةمسميةت الزن  والز  قة والمروأل ع  ال و ،  دو عجنية م مة الهونسوف أو ل قا الهروسية الج و   المهااة لنم ظوم

أل، والعي ال ووازن ة في عمن ة هحا سااااااااااااوى المهار وعةل  االجعمةت وعةل  ال ه ، إال أ   وي و أ  الِعيقة يعهةعا خَ  
و اِ  الهنسااهة امِااروت دضااةري ع ونري، يا يخَف حلك ععوج  م   ه اارا   الساايةسااية في الِةل  الِر ي ل  ععي َّ 

 .وارهة ي رو  ة العكعياي لخ مة مصةلد ةوأأليةف أخرى م  الهار السيةسي، وهحا مة يظ ر ع
ع  ااعَ  ع  وال   الهنساااااهة الموج  ة لنألها ي  ف االرعقة  ا  لمردنة الع هاور الِقَ ي   1974في الِة  

، صاااااااديا أ  ع رن  الهنساااااااهة اة  إِااااااااةلي   ة عنى ال وا ، إال أ  الد و  ع  المرادا مة قيا الجةمِية أكسر ال  ق ي 
هحه واد  ، والسة ية مة عضاااام ع  ألرودةت فونسااااوف الوجو ية الِاااا ور مةرع   ،وؤن ه وم  يِةرضاااا   يو  م إِاااااةال  

هو جر الحي ألما ل  ةية الهنساااااااهة واضااااااامدَل ة عنى و  الم  ج الِنمي، وع ميل فرت اا ساااااااة يةت الحي اة  عنى 
ا لنهنسهة والهار الد اسي  .ال وا  س   
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قي، ِةلجة ضاااِه   في مساااعويةت الع هاور ال  ق ي  والم ألقي  ومنكة العنلعقوية ألَي ة في الهنساااهة ال ي  م  م
يقي والمة ي، وفي المو ا  العألي ،والعراوز عنى اله   قياا االساااااااااااااعظ اةر والع رب عنى الم أل  ي وعي : الصاااااااااااااوري 

لعدنوا ا مِرفة الم  جية ساااوا   أكة ت ج لية أ  مقةر ة أ  اسااااعقصااااة  اةلوضااااع أ  اسااااعقصااااة  اةلرفع، وعهِوا م ةرات
واله   واساااعظ ةر الدجج واةقواا ومِرفة آرا  اا ألرف وأساااة و ه وع ةقضاااةع  وممسني  م  الهَساااهة، وععاع سااايةقةع  
واصاااااااااااااألَداةعا  ومهاةهيما  و  وعا ، والعا رب عنى مداةكماة اال عاة ات والدجج والمغاةلألاةت الم ألقياة وال  ق  الحاعي، 

، ووجوب إ  ة  .   العنقو ، والعمووز يو  الدقةئ  العي يما  إساةع ة واال عة اتوالع مووز يو  الخرافي  والِقني 
أمة القرا   الواعية فعنك قصااااااة أخرى عسااااااعد  العوقم في مقةا آخر، فةلعكون  الحاعي وع مية الق ر  الِقنية 

هي م  أوجب الواجاةت في سااااااااااايوا و   م  خَا ممةرساااااااااااةت العهاور وخن  وعي  ق ي ل  الألناةوعرويك عقوا 
ة في الموضاااااااااااااوعية، وعِهون   لمواكاة ال ص الهنساااااااااااااهي في ماو ةع  السَسة: ي   م ةر  العجر  م  الحات دا  إكساااااااااااااة
 .والموضوت ،والنغة ،المؤلم

لسااااااا ة في مِرك إساةت أ  ع رن  الهنساااااااهة يم ا الألناة الِاااااااي  الكسور، ممة يدرره  م  الخضاااااااوت إلى 
ة الدية  الكعساااااااااةب م ةرات العجرن  الحه ي والعهاور خألةاةت عضاااااااار اةلوعي في الوقت الحي وخوضااااااااو  في  مِرا

زا  مة سااي  اةت م  الضااروري عاساايط الم  ج قيا أ  وخعألم صااوب مية و  أخرى اِن  ال ه  مسَ،  ،ال ظري، وا 
ا ع  الساااااخرنة، والع مووز يو   الألناةوع رنب  عنى م ةرات العهاور الِنية، وعِنيم   ادعرا  الزموا وااصاااااغة  ل  اِو  

 .ار  وصةدي ة، و يح الِ م واايمة  اةلدواراله
أمة في الجوا ب الِمنية فم  المألنوب ِاااااااااار  المهةهي  الهنسااااااااااهية واسااااااااااعِراك خألوأل ة الِةمة، والعألرأل 

ة وال فع يوج ةت ال ظر، وعوجي  سقةفة الأل لعراج  الهَسااااااهة واععمة  آليةت ال ق  والعِااااااايك ةلب والعجرنب و  ة  الدج 
ِ   دو الرأي والرأي  لمعغور  ةاآلخر والعساااااةما واالعع اا ودقوأل اا ساااااة  وع مية الم ةفساااااة والج ا الهاري  الع ِم ني عا

 .الخير  قصور  أ  ألوننة اةم ، لوعخرج ااا وعي م ألقي ومِرفي وأخَقي وجمةلي
ردنة اال هعة  موجب ااقرار اِ  المِرفة المهعةدية عجري صاااراع ة مع المساااانمةت وج ا المهةهي  ودوسيةت ال  ق  في 

 .عنى الِةل 
ة الألااةلااب عنى هرار مداااةت العهاورم   وهااحا وع ااةقك مع مخرجااةت ، الواجااب ع ميااة أاِااة  ِاااااااااااااخصاااااااااااااياا 

العقنو ية العنقو ية العي عِااايع فو ة اةسااائنة الي ائية واساااعظ ةر ال صاااوص وااجةاةت الينو  ، ووف  مة ساااي   الم رساااة
نساااااااااهة وم  و وب ع  ، يا و اغي أ  ععألوت ي ة أألراف أخرى   الهعصااااااااااا م مة عصاااااااااديا اةداة  م وألة ام ر  

 .فةعنة عدرص عنى مصندة اةجيةا الج و   م  خَا عِون ه  عنى إرهةصةت العهنسم
م  المعِةرف عني  أ  النغة الِة ية عهر خ المِة ي المِلوفة، يو مة النغة الهنساااااهية عدعةج إلى عهايك الِااااايهر  

عم  الاةأل  والع ةزت مع سوايت المورو ، والخضاااااااااااوت لع رنب مساااااااااااعمر ياها عج ب الم ألقية ي جرا  الظةهر إلى 
 .عكرار اةخألة  واالرعقة  امسعويةت المِنمو  والمعِنمو  في آٍ  واد ٍ 

 أو  مام  الخنا في العجر ة الهنسهية؟إح ، 
مة وصاااانت  عة عِ  مردنة الم  ج الهنسااااهي اةولى امسةاة الِصاااار الحهيي في م ارساااا ة الِر ية، ولك  ساااار 

ا ع  إفرا هة امة     مساااعقن ة،  القأليِة إلى الدةضااار المِزو  دو  االكعهة  يعق ي  عرك عةرنخي لنهار الهنساااهي اِو  
 وعألنب العهايك، وعِمي  العجةرب ال ةجدة في ع رن  ماة   اةخَأل أو إعألةئ ة اِ هة الِااااامولي الموعةفوزنقي الحي

رات الهنسهية  .والمقر 
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ة هو أ  ال ِاااةِاااة النغوية ل ى المعِنمو  عصاااأل   اةلدقةئ  عنى اةرك، وهحا مة وجِا   ين  مة وزن  الألو
ا يةا اوفمة  أسااعةح الهنسااهة في جةمِة موزوري: " إ  الهنسااهة ال عشقرأ  و   م  أولى اةولويةت السااور عنى  صاايدة

ور أواا وولوجي هاةئاا دو  هاةياات  عاةج فار فنساااااااااااااهي وع ظإعرى ماةحا ع  ساااااااااااااؤاا القر : لماةحا ع  . "ورقاة وقن  أيا ا
 ال واج  اليو اهوجي ة؟ في دو  عقزَّ  اا عةج الهنسهي في ظا السيألر  اليو اهوجي ة الضخمة؟

ا الهنسهة إلى أو وولوجية  !إ َّ الخوف اا  الخوف م  أ  ععدو 
ألةاع ااِاةلية، اة ألةلمة اعس  صاديا أ  ال زعة الِ ائية لنهنسهة ي أت عع كا اةلع رنج، او  ة ال ع ما ِوئ  

 .إال أ  الكسور م  الِما و عظر ة في هحا السيةأل ،وعِرنة مقوالت الم ظرن  اموت الهنسهة
و ظر لنهنسااااااهة في هوامل الجغرافية اةمع ا  الِةل  اة عقةص ِاااااا و  واِ  ة ال عرقى لِااااااي ، أو أ  ة  ِااااااة  

 .ع ي  الهةئ   وضرب م  إضةعة المسعقيا
الهنساااااااااااهة عنى دساااااااااااةب اة ييةت ال سرنة  ة م   قص الوعي العةرنخي اِهميةهحه الرؤية الساااااااااااو اوية  ةاِ

والعجةرب الخةصاااااة امساااااةئا صااااا ةعة الرأي، وال ِاااااك اِ  ا زوا  اةو وولوجيةت في عةل  الوو  أس ر في مجمن  عنى 
لممةرساااة ا ال هوح الهنساااهي في ااألةر ال ظري عنى أقا عق ور، إال أ  العِاااخيص ال قو  ليواع  العوج  وعكد عنى

 .العألييقية
ة مع ال زوت الهألري  يِعي االساااعِراك اليو اهوجي   يرنةد  العي ع ة ى اةلكو ية ضااا   الخصاااوصاااية مع ةقضاااا 

الساااااااااااااةعي المعَك الداماة، والاحي وعجنى في مقولاة الهونساااااااااااااوف اة ت: " د  ال  عِن  الهنساااااااااااااهة، يا  عِن  اوم 
 ." عهنسم

 اوم  رعقي اةلهنسهة في م ارس ة؟
ه  م  الِاااااااواه  عنى مة يما  وصااااااا اوعدقو  المخألوألةت الهنساااااااهية وج ت اسور   ر عي في ألاةعةادا  عج

ادو  يما  القوا اِ  الموا مة في هحا ال ألةأل عقنا م  ِااااااوزوفرن ية العأليو  ، الهنسااااااهة يا ودعى أساااااانمع ة اِور ة
 .وألغية  ةالهنسهي في مجعمِةع ة الِرقية العي عسع   إلى مقوالت مرازنة الهنسهة الغر ية 

 َك ا ع  سقةفة القأليع العي ععاع مسااااااااةرات االسااااااااعواةلعةلي ال ي  م  ااقرار اضاااااااارور  عرسااااااااو  سقةفة الدرنة، اِو   
 .الموهمة اةلم جز الدضةري، وعزاية ال ه 

 
 المراجع

 .2117مدم  مزوز: ع رن  الهنسهة في منعقى الألرأل، ألوب إ سوو   -1
و  الِنوي، عِني  الهنسهة لألأل -2 ار الييضة ِر   هةا في اِك العجةرب ال ولية، قس : الهنسهة والِنو  اا سة ية، جةمِة ال  
ؤاا -3  . يوا عي الهعة ، الع نقو  وضِام سقةفة الس 
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 إرشاد الطلبة الموهوبين
 ضياء حسين الشمايلة

 برامج الطلبة الموهوبينقسم رئيس 
 وزارة التربية والتعليم

 
  في مجاةا الموهااة والعهوأل إلى االهعماة  الكيور الاحي دظي اا  الموهو و  عِاااااااااااااور الا راساااااااااااااةت واةاداة

ِ  ظ ا الِصااور، وسااوا  في الدةضاار أ  المةضااي فإ  اةفرا  الحو  يش  والمعهوقو  عنى مر   م  اة ا   ةرو  مسااعوى رفي
ر واالدعرا ،   اةلعق وع رج أساااااااااامةؤه  اةععاةره  أكسر المواأل و  ج ار  الموهاة والعهوأل  مجةالت فيفي واد   أو أكسر 

واة ت مِظ  الدضااااةرات عهع  اِي ةئ ة الاةرعو  في مجةالت الدا  والمَدة الادرنة والكِااااوف الجغرافية والدروب 
وم  حلك أ  الوو ة وو  ع وا  ،واةلِةب الرنةضاااااااااااااية واآل اب واله و  واالكعِاااااااااااااةفةت الِنمية وهور حلك م  اةعمةا

موا الخألاة  ، واة  الِرب فيا (Kirk & Gallagher )ة أِااااااااااة  الرومة  اةلم   سااااااااااو  والج و يو م ،اةلخألةاة وار 
ساااَ  يدعهنو  اميَ  الخألوب ادعهة ه  امول  الِاااةعر، واَهمة اة  يدعا م  قيونع  ماة  الصااا ار  ولي  أقا اا

  (.2114م  حلك عق وره  لنهروسية والِجةعة في الدروب.) جروا ، 
عي اسااااااعخ مت عير الِصااااااور لعد و  اةفرا  الحو  اسااااااعدقوا العق ور والعكرن  واغك ال ظر ع  المِةوور ال

ق  ظ ر االهعمة  اِااااااا واضاااااا ي حه الِااااارائا اِااااااا أوساااااع في الِقو  المعِخر  م  فليراعع   في مو ا  أو آخر، 
 ( في 1871)وج ت الهصااوا الخةصااة اةلألناة ال ةي و  ةوا مر  في الواليةت المعد   عة   إحالقر  العةسااع عِاار، 

  ( .1880، وفي م و ة الوزاي  يوالية  ووجرسي عة )م و ة سة ت لوي  يوالية ميسوري 
 العوامل التي ساهمت في االهتمام بالموهوبين والمتفوقين:

 دراة القية  الِقني.-1
 ساةأل العسنا.-2
 اال هجةر المِرفي والساة ي.-3
 الجمِيةت الم  ية المؤعمرات الِنمية.-4
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 ات الهر ية الألَئِية.المج و -5
اساااااايب  داةألةتاةلره  ممة سااااااي  فإ  الموهو و  والمعهوقو  ق  عِرضااااااوا عنى مر الِصااااااور لكسور م  اا

م   ع  أي اة  جون     اا حلك أفرز مقةومة لعهر ه  ،ع  عاةماة أفرا  مجعمِ   واخعَف  لِصاااااااااااااره   وسااااااااااااااق  عقا  
اروية اةرك، وأ  الِاااااااااااام  هي مراز الكو  دوا وو( و ظرنع  هةلونأمسنة حلك: الِةل  اايألةلي )م  وأفاةره ، و 

ونسااااااااوف واله، مو  ا( وعجةر   عنى  اةت الاةزنَ  أسااااااااة  ه  سااااااااة الجو ةتواةرك ع ور دول ة. وعةل  الجو ةت )
اع   يعِاااااااجيع الِااااااااةب عنى  ق  اةفاةر والمِعق ات الساااااااةئ   دو حاك واععقا ودوا  وأ و   الحيالوو ة ي ساااااااقرا ، 

 .ير عنى ع ةوا الس   وأج
ة أ  اآلاة  والمِنمو  عنى د  سااااااااوا  ورهيو  يوجو  أألهةا وعكيهو  مع اة مة  ظ ا وعش  ر ال راسااااااااةت أيضاااااااا 

 ؛راع  الكةم ةالألها ق  يألن واسور م    ال ععوافر ل و   الرهاة في أ   االجعمةعية السااااااةئ   ويساااااا ا العِةما مِ  ،
حا فإ  حلك يساايب ل  مِاااَت يو  أقرا  ، ون سااج  مع ه ةواو   مخعنه   ،ة  حلك وجِا الألها مخعنه ة ع  اآلخرن 

م  أ  المِنمو  واآلاة  سااااااوا  وجةهرو  يرهاةع   في أ  ياو   (Torance,1966)االعجةه مة يِااااااور إلي  عورا   
 ل و   أألهةا يس ا العِةما مِ  .

اااااة يمه و  عن  ال ه  اوم  أكسر المهةهي  المرعاألة اةلعهوأل والموهاة    معق مة م  في فعر الحي ظ ر  اِر
القر  المةضاااااااي، وعألور امرور الوقت دعى أصااااااااا و ظر إلي  عنى أ    عن  وف  وممةرساااااااة، ون  ف إلى عيساااااااور 
ااة  الوقةئي، والع موي، والَِجي. ولِا أوضااا عِرنم لِن   عهةعا اا سااة  مع يوئع  ضاام  سَسة أ وار، هي: ااِر

اااااااااااااة ي هو العِرنم  ااجرائي الاحي عي عا  رااألاة عن  ال ه  اةمرناية، والحي و ص عنى أ   عن  ال ه  ال ه  ااِر
اااة ي، لعيساااور السااانوك الهِةا لإل ساااة   اااة ي هو " مجموت الخ مةت العي يق م ة اخعصاااةصاااوو عن  ال ه  ااِر ااِر

ه و  واف  في إألااةر مخَا عمنيااةت  موه عنى امعاا ا  ديااةعاا  ان ااة، مع العااِكواا  عنى الجوا ااب ااوجااةييااة لن مو والع
االجعمةعية،  -ال مو". وع  ف هحه الخ مةت إلى مساااااااااةع   اةفرا  عنى اكعساااااااااةب أو عغوور الم ةرات الِاااااااااخصاااااااااية

وعدسااااو  العواف  لمألةلب الدية  المعغور ، واكعسااااةب الِ و  م  الم ةرات ودا المِاااااَت واعخةح القرارات. ويسااااعهو  
ساااااار في اا مرادا الِمر ي  ف العهةعا اهةعنية مع المِاااااااَت المرعاألة اةزواج، واةو م  هحه الخ مةت اةفرا ، 

اةلعِني  واالخعيةر الم  ي والِما والج   والزواج واةسااار  والصااادة واير السااا  وااعةقة سااااوا  اة ت اجعمةعية أو 
َدظ أ  يجسامية. وعق   هحه الخ مةت في مؤساساةت لنعر ية والعِهوا والصادة وفي المؤساساةت الِةمة والخةصة. و 

اااااااا الخ مةت العي يق م ة والهئةت  ااااااة ي م  جميع جوا ا ، فق  ع ةوا أه اف  ِو هحا العِرنم ع ةوا عن  ال ه  ااِر
المساااااعهو   م  هحه الخ مةت، والمجةالت العي ععدق  فو ة هحه الخ مةت اةاضاااااةفة إلى اةمةك  والج ةت العي عق   

  (.2113، هحه الخ مةت )يدوى
 لموهوبين والمتفوقين:حاجات الطلبة ا

اااااااااااااة ية لنموهو و  والمعهوقو  معِخر ا اِكسر م  سَسة عقو  ع  ي اية االهعمة   يا أ االهعماة  اةلدةجةت ااِر
اااااااااااااة ية لناةدسة والمر ية لوعة  ادةجةع   العر وية أو العِنيمية، ويِو  الهضاااااااااااااا ي اية في إسةر  االهعمة  ادةجةع   ااِر

 ة في عساااااانيط الضااااااو  عنى هحه الهئة اإد ى فئةت حوي الدةجةت الخةصااااااة م  هوليغونر  العي سااااااةهمت  راسااااااةع
مات أ لاة قاةألِاة عنى وجو  داةجاةت اجعماةعياة وعةألهية لنألناة الموهو و   اااااااااااااة ياة، وقا  قا   ال اةدوعو  العر وياة وااِر

ني  ألةاع يغنب ع والمعهوقو ، وعنى ع   اهةية الم ةهج ال راساااية الِة ية وع   اساااعجةاة الم ةخ الم رساااي الِة  الحي
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الهعور وعاا   الماااةال  عجااةه الألناااة الموهو و  والمعهوقو ، اااةاضااااااااااااااةفااة إلى وجو  فجو  يو  مساااااااااااااعوى ال مو الِقني 
  (.2115والِةألهي ل ؤال  الألناة، دو  وعق    ال مو الِقني اسرعة أكير م  ال مو الِةألهي.) قاةلي، قاةلي، 

جة إلى الدة ألهةا الِة وو  اِكش الدةجةت الِااخصااية؛ مسالألألهةا الموهو و  ِااِ    ِااِ  هوره  م  اة
وهي الدةجةت العي أسااااااااااامةهة مةسااااااااااانو الدةجةت الِنية في هرم  المِروف )عدقو  الحات ، و العقيا، و اةم ، و الدب

ة سااة ية(ي ر  مةساانو لندةجةت اا دةجع   إلى أ  يشِةممنوا اِألهةا ال ارجةا اةلغو ، دعى وعما وا م  عيل  . وأيضاا 
 هولع   اسَ .أل

 :كما تشمل الحاجات الخاصة باألطفال الموهوبين ما يلي
ااة ي فر ي لإدةجة الموهوب والمعهوأل إلى الدمةية م  الع مر في اليوئة الم رسااية، وعوفور ير ةمج  -1   و ر ةمج ِر
ة ي لألناة الصم والم رسة، اظ ةر مة يمنك م  ق راتإ  .ِر
 .جةز؛ لو ةسب حلك مسةيرع   وألمودةع  ، ومة عؤا ه إ جةزاع   الدةجة إلى مزن  م   افِية اا -2 
وعوفور اليوئااة اآلم ااة ل  ؛ لوع ااةسااااااااااااااب مع  قااة الم مااةت  ،الدااةجااة إلى مزنااٍ  م  الرعااةيااة واالهعمااة  والعِزنز -3 

 والم جزات المألنواة م   .
نا والضااجر    المعهوأل ساايِااِر اةلمالدةجة إلى ير ةمج  راساي خةص، وعهرن  العِني  وع ويع أسااةلوب الع ِن ؛ ة -4 

لنموهوب والمعهوأل مة  -أدية  ة– وة  الير ةمج ال راساااااي الم رساااااي ال ووفر .إحا مة ا خر  في ير ةمج  راساااااي عة ي
 وع ةسب مع ق راع .

داةجاة الموهوب والمعهوأل إلى مزنا  م  العدا ي؛ لو اةساااااااااااااب ماة لا يا  م  قا ر  عاةلية و افِية  دو مة ل ي  م   -5 
ماة ةت، فَ عسع وي  الم ة  الس نة، ف ق رات   واد   ومة ع  الم ةفسةت الِرنهة. ووا 

ال وية(؛ دعى ال  يِاااااااااااااِر اةلغر ة  ) اةسااااااااااااار ، الرفةأل، المجعمع ، دةجة الموهوب إلى اال عمة  إلى جمةعة -0 
 والود  .

 عهوأل. الوعق ور  الموهاة) م ظمةت مجعمع م  ي(  عِما عنى صقا  دةجة الموهوب والمعهوأل إلى ج ةت-7
؛ مسا  اع وق ر   ورهاةع   الدةجة إلى مزن  م  ال ِاااةألةت الَم  جية) خةرج الهصاااا ال راسااااي( المعِنقة اموول  -9

الردَت اِ واع ة، والِما الكِااهي، والمساار  الم رسااي، والم ةفسااةت الرنةضااية...؛ وحلك اساايب ق رع   الهةئقة عنى 
 .اا جةز

ة ي يِما عنى عخهوم قن  االخعاةر.دةجة الموهوب والمعهوأل -11  إلى ير ةمج إِر
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يِاااااااااعرك الموهو و  والمعهوقو  مع ساااااااااةئر أفرا  
المجعمع في المراداا اةر ع في هر  )مةسااااااااااااانو(، ولك    

 ف ي ،) عدقو  الااحات( و هر و  في المردنااة الخااةمسااااااااااااااة
اةقي أفرا  المجعمع لمة يمنكو   زه  ع خةصااااااااية ل   عمو  

 م  ق رات اسعس ةئية.
مشـــــــــكالت الطفـــــل الموهوب والمتفوق في األســـــــــرة 

 والمدرسة.
ععِاااااااةا  مِااااااااَت الألناة الموهو و  والمعهوقو  

دو  ال يما  لنم رسااااة اِي دةا  ،في الم رسااااة واةساااار 
م  اةدواا أ  عهي امعألناةت الألناة الموهو و  ضاااااااااام  

 وه ةك ِااواه  اسور  م  العةرن  ،الير ةمج ال راسااي الِة ي
 يسااااااااااااو  مخعرت المصاااااااااااااة    الِاااااااااااا ور أالِةل عنى حلك
َ  إح الك ر ةئي  ر ايور اخعرت الِ و  م  اةج ز  العي اة  ل ة أس جةزاع  واخعراعةع . إ  ع و عت ق راساااااي ة، و  اة  فةِااااا

اةاضاااااااااااةفة إلى المصااااااااااااة  الك ر ةئي  الساااااااااااو مةئيالهوعوهراف وآلة العصاااااااااااونر  الاِااااااااااارنة مسا: عألونر ج ةز في
. امة ألور ع   أج ز  مسا مول  الألةقة الك ر ةئية و الِمني الحي و  المعوهج  َ والصور  الت عسجوا الصوتآو  ألوي

 .والِنو  الم ظمة والِما الجمةعي عنى  ألةأل واسع لِمنية االخعرات المعدراة، و هح مي أ اا عةج الِةما
م   معهوأل ومة و ألي  عنى الم رساااااااااااة و ألي  احلك عنى اةسااااااااااار ، واألييِة الدةا عِة ي أسااااااااااار  الألها ال

 معألناةع  العي ال ع ع ي، وق  عسقا هحه المعألناةت اةها اةسر  مة ي ة.
و ِ ي ي ة: ع   العواف  يو   ضاااااااااج  ،وم  المِاااااااااَت العي يِة ي م  ة الألةلب المعهوأل مِااااااااانة العزام 

ة عي  ةالألها المعهوأل و موه الِقني والجسااااااااا ي، دو  يسااااااااااي   موه الِقني  موه الجساااااااااا ي اساااااااااا وات، ف و يموا اجعم
َ   ،الم ة  المِق    لمصاة قة م  ه  أكير م  ، وعساع وي في  رجَ   الم رسة وعد ى في س    ادو  يما  أ   رى أله

 س  السَسو  في ممةرسة اةلِةب الِقنية. 
 

 المراجع
  ، اةر  .ة( الموهاة والعهوأل وااي ات،  ار الكعةب الجةمِي، عم  2114فعدي ) جروا ،-
  ( عن   ه  الموهاة الرنةضية،  ار فضة ات لن ِر والعوزنع، عم ة ، اةر  .2115ةلي، اار)قاةلي، يدوى، وقا-
 .، عم ة :  ار الهار3الموهاة والعموز وااي ات،   (.2118جروا ، فعدي )-
ة  أسر حوي االدعيةجةت الخةصة،  2113يدوى، خولة أدم  )-  ، عمة :  ار الهار1(. إِر

ted children in the classroom(2 and  ed) .New York: The Macmillan Co>Torrance E.P.(1966) .Gif- 
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 األردن في السابع للصف الرياضية التربية منهاج في األخالقية المفاهيم
 هناء محمد سالمة المعلمة: 

 
  بو الغنما

 ا  مدرسة 
 
  المختلطة ةساسيسكان الفيحاء ال

دبا لمحافظة مديرية التربية والتعليم
 
 ما

 
 ملخصال

 اةر   في اعالسة لنصم الرنةضية العر ية م  ةج في اةخَقية المهةهي  أهمية عِرف إلى ال راسة ه فت
 إلى لنعوصا ةالَزم اادصةئية المِةلجةت يإجرا  وقةمت العدنوني، الوصهي الم  ج الاةدسة اعاِت وق  وع موع ة،
 العةلية: ال عةئج ال راسة يو ت .ال عةئج

 سَسة في رهةدصاااا ع  السااااةاع لنصاااام الرنةضااااية العر ية م  ةج ع ةول ة العي اةخَقية المهةهي   م الِ و  ه ةك -1
 وا   ة،العر وي الم ةهج هاحه مساا في عوافرهاة الواجاب وم  واالدعرا (. والعِاةو ، الخن ، )دسااااااااااااا  وهي: مهاةهي 
 مسا في صةخة المجعمع مع ا  مةج  وعهِوا الألةلب ِاخصاية صاقا في يسا   المهةهي  هحه مسا عنى العراوز
 الِمرنة. المردنة هحه

 وم  ،ألةمعوساا اة  المِنمو   ظر وج ة م  اةخَقية المهةهي  ع مية في الرنةضااية العر ية م  ةج مسااةهمة    إ -0
 ال راسااااااااة صااااااااتوأو  ي ة. والِما عألييق ة عنى والعِكو  وعِنيم ة المهةهي  ي حه أكسر لَهعمة  ضاااااااارور  ه ةك س 

 الم ةهج. هحه مسا في اةخَقية ةهي المه عنى اةلعراوز

 :وصت ال راسة امة ونيأ
 .  الرنةضية العر ية م ةهج عِلوم ع   ااسَمية اةخَقية القي  عنى العراوز -1
 .الألَب عنى اةلهةئ   وعِو  وأخَقية عر وية وسونة الرنةضية العر ية اِ  المجعمع عوعية -2
 الرياضية. التربية اجمنه األخالقية، المفاهيم المفتاحية: الكلمات
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   الدراسة خلفية
 :مقدمة

 الجسمة ية الجوا ب جميع يِما لألفرا  إع ا  م  عق م  لمة ايور، اِاا الرنةضية اةلعر ية ال وا اهعمت
 رور ض عألورهة وأصاا ال وا، ل ى العق   مظةهر أه  م  أصادت أ  ة امة االجعمةعية، أو ال هسية أو الِقنية أو
  (1192ص ،2110 جِي ، ) .عدقيق  عنى الِما وجب وواجا ة  الدية ضرورات م 

 هي ألاةخَ وهحه ي ة، المعخنقو  م  اةخَأل ماة ة عظ ر امة وعظيمة، عةلية وم زلة ماة ة اةخَقية لنمهةهي 
َ   قوال   والساااَ  الصاااَ  عني  ال يي جسااا هة العي َ   اةوصاااةف اِجما عِةلى   وصاااه  فق  وفِ  الكرن  اعةا  يف قةئ
نَّ َ )  ا  عِةلى   امع   مة أه  م  وهو ه ة، الِظي  الخن  أجما وق  ،(4 اآلية :القن  سااور  ) (َعِظيم   ُخُلق   َلَعلى َواِ 

 .(31ص ،2110 مجو ي،) اعةا  في وسن  عني    صنى رسول 
 ،الدية  يف اعجةهةع و  ل ةعمأ و  الهر  يإدسة  عدا ع العي السنواية والضوااط القي  م  مجموعة اةخَألو 

 لهر ا مِعق ات م  اةخَأل هحه وع ِِ سوئة، عمَ أو صةلدة عمَ الهر  عما م  عجِا العي المِةوور أ  ة امة
  .الدية  في والمي ئية الهارنة وعوج ةع 

ةو  والكؤو  ةلقةبا عنى الدصوا عكو   أ  قيا لن ه  عرويك ف ي الرنةضة أمة  َت،لنِض عرض 
 مِ ىاةل الهضونة مِة ي اا عمسا الص ر عنى مِنقة عةرنة مو اليةت ه ةك ،ل ة مِ ى ال أخَأل اَ لرنةضةا

 الرو )  ه اة لعرويك وهةية وسونة ة  ة سةمية؛ هور هةية لعدقو  وسونة عكو   أ  عرفك الرنةضة ،الصديا
  ا سو  صهدة ورسمو   اةخَقي االلعزا  ع   اسيب القةت في اسرعة يسقألو   الحو  وأولئك ،(الجس  أمة 

 .ميةاةل جو  المرصِة لمسورع  
 القي  عي يو  والهضةئا اةخَأل يعِ   وعصا اا سة ي العةرن  م ى عنى أسةسي ة  ور ا عنِب الرنةضة إ 

 اةمو  الدةر  ظنت عر وي  ام  ج الم رسية الرنةضية والعر ية ممةرسو ة،  هو  في ال يونة المِة ي و  
 قي  لعدقو   ةيةاِ والسنواةت واة ِألة الم ةرات عخعةر دو  ال يونة، العر وية والمِة ي قي لن اةصوا والمسعو ت
 (59ص ،2115 وال دوي، ارو ) .مرهواة سنواية وخيرات ودصةئا
 الدراسة: مشكلة

 ال ةضجة ةالِخصي عي ي العي لنقي   ظة  أ  ة عنى اةدية  م  اسور في الرنةضية العر ية إلى و ظر
 يةالرنةض الرو  امع دت مة واسورا لنخن ، وق و   موحج الرنةضة م  اعخح ولألةلمة القوي  اةلخن  المعمساة
 فإ  لحا ِب،الن م  عسعم  لنِخصية المِ وي  اةخَقي ال ظة  عكون  م  الكسور الواقع وفي والعهةه ، والعِةو  
 عق   في اةسة  دجر هي العر ية وة  الِصر، ضرورات م  ضرور  الدية  واقع في وع موع ة اةةخَأل االهعمة 
ة عِ  العر ية وجوه إد ى م  الرنةضية فةلعر ية واةخَقي االجعمةعي ورقو ة الِنمي اةم   عنو ة عِوا ةرئيس   وج  
 . والمجعمِةت اةم 

 الرنةضية العر ية م  ةج في اةخَقية المهةهي  أهمية عِرف في الاد  مِانة عكم  سي  مة عنى ي ة   
 :العةلي العسةؤا ألر  ةالاةدس تارعِ حلك ضو  وفي السةاع، نصمل

 ؟ةاعالس الصم لألناة اةخَقية القي  اِك ع مية في  ور لرنةضيةاو  الي  ية العر ية هل لحصة
 :الدراسة أسئلة
 :اآلعوو  السؤالو  ع  ااجةاة ال راسة عدةوا
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 السةاع؟ لنصم ضيةالرنة العر ية م  ةج في اةخَقية المهةهي  عوافر م ى مة 
 ةاع؟الس الصم ألَب ل ى اةخَقية المهةهي  ع ميةو  عألونر في الرنةضية العر ية م  ةج يسةه  ها   
 :الدراسة أهمية 

ار  المجعمع امقومةت ورعاط موضاوت ع ةولت أ  ة في لاد ا أهمية جة ت  ،اةخَأل وهو أال   ضع  ِارو  م  ِو
 دنوا إوجة  في  مساااةهمع لم ى الرنةضاااية العر ية م  ةج في اةخَقية هي المهة عنى اةلعراوز العر ونو   و ع  دو 

 ة و   ساااااانوا  وصااااااقا الألةلب ِااااااخصااااااية ع مية م  حلك في ولمة ،المجعمع م  ة يِة ي العي اةخَأل لمِااااااانة
 .  ِخصوع 
 :الدراسة أهداف
   :أيرزهة م  لعدقيق ة ال راسة عسِى اةه اف م  مجموعة ه ةلك
 اةخَقية هي المهة مه و  عِرف. 
 الرنةضية العر ية م  ةج في اةخَقية المهةهي  أهمية عوضيا. 
 السةاع لنصم الرنةضية العر ية م  ةج في اةخَقية المهةهي  عوافر م ى ع  الكِم. 
 الصاااااام ألَب ل ى اةخَقية المهةهي  ع مية في الرنةضااااااية العر ية م  ةج مسااااااةهمة م ى ع  الكِاااااام 

 .السةاع
 جرائيةاال التعريفات
 مة دقو ع  دو المجعمع  اخا الاِااري  الساانوك عوج  العي الِةمة والقواع  الماة   م  مجموعة: األخالقية المفاهيم
 (70ص ،2113 مدم ،. )الِر وعج ب الخور أ   يِعق 

 يةالعر  خَا م  الألناة ياعسااااااااي ة العي والم ةرات العر وية الخيرات اةفة اِ   يِرف :الرياضــــــية التربية منهاج
 (80ص ،2115 وعةصي، الدةيك. )المخعنهة الديةعية المواقم إلى الم رسة  اخا م  مِ  ع عقا والعي الرنةضية

 :ومحدداتها الدراسة حدود
 .2119-2118 عة  في الزمة ية الهعر  في السةاع لنصم الرنةضية العر ية م  ةج عنى ال راسة د و  اقعصرت

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 النظري  طاراإل

 الضةاألةو  اا سة  لدراة الموج ة والموازن  المِةوور" اِ  ة اةخَقية القي  أو اةخَقية المهةهي  ِرفع
 (48ص ،2111 الخألوب،) ".ومقةص ه ااسَ  رؤية وف  وامع ا اع  ع وعةع  ااا الدضةري  لنهِا والدةكمة

 ل ة لمة م مة اةخَأل فإ  لحلك دي ة،صة وألييِة ِخصية ع  وعِير اا سة  رو  م  ع اع اةخَأل
 اةعمةا حلك يف امة ،واآلخرن  اةلمجعمع وعَقع  فِن  ور و  وأعمةل  وأفِةل  اا سة  سنوك في ايور عِسور م 

ساةت الِرنم نع ةف ل  إ دو  ،الرنةضية وال ِةألةت  وضم  عةالمِرو  اةلوسةئا العهوأل  عنى والق ر  الحات وا 
 ةلقةبا ودص  ال عةئج عدقو  م  أكير أهمية اةمور عنك خةرجي ع خا أي ع  والاِو   ةالِة ل الم ةفسة ظروف
 .المنعوية اةلألرأل 

 إلى و  ف عجرنيي مجةا وهي الِةمة، العر ية م  عضوي  جز  الي  ية لعر يةا أ  يووعِر عِةرلز ونرى 
 العر ية   ف أ  ويضوم ية،الرنةض  ِألةاة ألوا  خَا م  واجعمةعي ة وعةألهي ة وعقني ة جس ي ة الئ  مواأل  عكون 
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 الي  ية  يةالعر  مِ ى ف   في صديا هور اعجةه هو حلك ِةا  مة أو رنةضية م ةر  أو قوي  جس  أ  ة عنى الي  ية
 (7ص ،2115 أدم ،. )والرنةضية
ا لألةلبا ع ا إ  إلى ع  ف العي الِةمة العر ية م  جة ا ة يمسا العر وي  ال ظة  م  أسااااةسااااي جز  الي  ية العر ية  إع ا  
 ق ر  العر وية رامجالي أكسر عِعير دو  اةمر، هحا عدقو  في عسااااةه  أ  ونجب عة ، عواز   في وعقني ة و هسااااي ة ي  ي ة
 (03ص ،2115 وال دوي، ارو . )المجعمع أه اف عدقو  عنى

 ةلمرجِيةف الصغر، حم  اةلَعب المديألة اليوئة ع  ال ةعج العِن  سانوك الرنةضاية اةخَأل أ  المؤا  م 
 الماة   م  جمنة هي فةلرنةضااااة ،والرنةضااااوو  لنرنةضااااة السااااني  الي ة  عنو ة وع  العي المقومةت أه  م  اةخَقية

 الكيور ل ورا ل ة العي االقعرادةت أه  وم  ،الرنةضاااة أجا م  والرنةضاااة الِااارنم الع ةف  مق مع ة في عِعي والقي 
 ،2117 الاااا اوو ي،) لن ااااةِااااااااااااائو  وعِنيم ااااة الرنااااةضااااااااااااايااااة سقااااةفااااةال هر  الرنااااةضاااااااااااااي المجااااةا عدساااااااااااااو  في

https://www.sport.ta4a.us)4   
 الدراسات السابقة:
 في الرنةضاااااااة  ور دوا الورموك جةمِة ألناة مِعق ات عِرفل ه فت( 2119) وآخرو   الزنو   راساااااااة

 اسااعاة ة يو عأل خَا م  المساادي، الوصااهي الم  ج الاةدسو   اسااعخ  . والوأل ية ةواةخَقي االجعمةعية القي  عِزنز
 نىع الوأل ية القي و  ،اةخَقية القي و  ،االجعمةعية القي  :هي ،مجةالت سَسة عنى موزعة فقر ، (57) م  ماو ة
 اةلألرنقة اخعيةره  ع  رموك،الو جةمِة في لنجميع الي  ية النيةقة مسةقةت ألناة م  وألةلاة ةألةلا   (051) ينغت عو ة

 القي  عِزنزو  ع مية في وجةييةإ ا ِاةساااةت ل ة الرنةضاااة دوا الألناة مِعق ات أ  ال راساااة  عةئج أظ رت. الِِاااوائية
 ةواةخَقي االجعمةعية القي  عنى الرنةضاااااااية اة ِاااااااألة ممةرساااااااة واة ِاةساااااااةت والوأل ية، واالجعمةعية اةخَقية
 ةضااايةرن ِاااخصااايةت اساااعضاااةفة عنى الِما اضااارور  ال راساااة أوصااات. اا ة  م  ِسراع أكسر الحاور أ و  والوأل ية
 قيم   ةع مي في و ورهة الرنةضااااااااااة اِهمية الورموك جةمِة في الألناة مِعق ات لعِزنز اةرز  ووأل ية واجعمةعية
 .والوأل ية واةخَقية االجعمةعية
 ع مية في الرنةضااااااية العر ية ير ةمج ىل  ااوجةيية القي   ور لعِرف ت فف  ( 2110) جِي   راسااااااة أمة

  ةال ِاااو  ال اخني  ةوال ِااا الرنةضاااية، العر ية  ر  خَا م  وحلك ،الِةصااامة أمة ة ام ار  السة وية المردنة ألناة
  الرنةضااااااوو الألناة م  ةال راسااااا عو ة اخعيةر وع  ،المسااااادي الوصااااااهي الم  ج عنى ال راسااااااة واععم ت الخةرجي،
 لسة ويةا المردنة ألةلب ياعساااي ة العي ااوجةيية القي  أه  إلى العوصاااا وع  ،ةألةلا  (  777) و نغت السة وية اةلمردنة

 ،ال ظة  نىع المدةفظة عنى   والمساااةع الرنةضاااية، السقةفة الألناة ياعساااب: وهي الرنةضاااية العر ية  ر  خَا م 
 اِهمية الألناة يعِرنم عمسنت اخنيال   ةال ِااا خَا م  ياعساااي ة العي القي  وأه  ال ه ، طاضااا عنى الق ر  وع مية
 نىع والق ر  المخعنهة، اةلِةب في الرنةضااااااة المواهب اكعِااااااةف عنى ويسااااااةع  الم ظ ، الجمةعي العِةو ي النِب
 ال ِااااااة  َاخ م  الألناة ياعسااااااي ة العي القي  أه  احلك ال عةئج و و ت النِب، مواقم خَا م  السااااااني  العهاور
 .المسؤولية وعدما ،اةةمة ة والعدني الرنةضية، النِب قوا و  ةفامِر  ععمسا والعي ،الخةرجي

 دصااوا في والرنةضااية الي  ية العر ية دصااة عنِا  الحي ال ور مِرفة إلى ه فت( 2110) مجو ي  راسااة
 القي  ياِك ( ساااا ة 12 – 9 ) م  الِمرنة المردنة في المعمسنة السة ي الألور وخةصااااة االيع ائية المردنة ألَب
 ِمنو  ي الحو  رنةضااااايةال العر ية مِنمي  ظر وج ة م  وهحا (الِاااااجةعةو  ال ظة ،و  االدعرا ،و  العِةو ، ) يةاةخَق

   ع وجو  إلى وؤ ي مة وهحا مؤقعة، عقو  وهي العِاااااااغوا قيا مة عقو  إألةر في االيع ائية الم ار  اِك في
 مِنمي لكا ةوج م اساااعاة ة في المعمسنة الاد  أ ا  وألاقت، الي  ية العر ية ع رن  في لِمن   أ ائ   أس ة  مِوقةت
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 ايع ائية، م رسااة 31 عنى معوزعو  مِنمة 54 ع  ه  ين  الحي المسااونة يين ية االيع ائية الم ار  في الي  ية العر ية
 الي  ية العر ية لدصاااااااة أ  إلى ال عةئج وعوصااااااانت ال راساااااااة، في العدنوني الوصاااااااهي الم  ج الاةد  اساااااااعخ   وق 

 لألورا ألَب ل ى (الِااااااجةعةو  ال ظة ،و  االدعرا ،و  العِةو ، ) اةخَقية القي  اِك ألونرع في ا ور   والرنةضااااااية
ي اع   ق راع   م  عد  واةلعةلي الي  ية العر ية مِنمي عما عِو  مِوقةت ع   وجو  واحلك السة ي،  .وا 

 العر ية انيةت ألناة  ىل الرنةضااااية لنممةرسااااة العر وية القي  عِرف إلى( 2111) اةسااااار  راسااااة ه فتو 
 وع  ه  اةر  ية الجةمِةت في الرنةضاااية العر ية انيةت ألناة م  الِو ة وعكو ت اةر  ية، الجةمِةت في الرنةضاااية

 فروأل  وجو  إلى ال راسااااة عوصااانت الوصااااهي، الم  ج  اةساااعخ وا اادصااااةئية المِةلجة واِ  .وألةلاة ألةلب 411
  ا.ج    وعةلية عةلية  ساة وهي الرنةضية لنممةرسة العر وية  لنقي الألناة ق وراتع في إدصةئي ة  الة

 نةضااااي ةالر  العر ية م ةهج عأليو  عواج  العي الصااااِواةت عِرف إلى ه فت  راسااااة( 2111) الِني أجرتو 
ر   نِوامال ِةعا ال راساااااة عو ة  ظر وج ة م  الصاااااِواةت عنك في الهروأل  وعِرف المِرفي، لَقعصاااااة  وفقة المألو 
 مِنمة( 121) م  ال راساااااة عو  ة وعكو  ت ،(الخير  سااااا واتو  ،العِنيمي العدصاااااوا ،االجعمةعي  وتال)  ةال يمغرافي
 ال راسااااة أه اف عدقو  و   ف الِم ي ة، اةلألرنقة اخعيةره  ع    اةولى إر   عر ية م ورن ة م  رنةضااااي ة عر ية ومِنمة
  ةهجم عأليو  في ايور  ي رجة صااِواةت وجو  ةال راساا  عةئج أظ رت فقر ،( 41) م  عكو ت لن راسااة أ ا  صااممت
 مجةالت في معوسااااألة ي رجة وصااااِواةت المِرفي، واالقعصااااة  المِنومةت عك ولوجية لمجةلي عاِة الرنةضااااية العر ية
 وفقة لمِنومةتا عك ولوجية في  ورات اِق  ال راساااة أوصااات وق  العقوي ، واساااعراعوجيةت الديةعية، والم ةرات  عةج،اا

 .لج و  ا لنم ةهج
 وواجاةت دقوأل  الألةلب عِني  في الجةمِة عِسور م ى عِرف(  2117Hanray) ه ري   راسااااااة وع ةولت

 ينغت و ةع عنى االساااعاة ة عأليو  خَا م  الوصاااهي الم  ج اساااعخ ا  ع . اةمرناي المجعمع في وأ واره المواأل ة
  ع هوحه عواج  العي العد يةت مع ةالألنا عِةما أ  م  ة ال عةئج، م  مجموعة إلى ال راساااااااااة عوصااااااااانت (311)

 ال يمقراألي اةساااااااانوب وعِنيم   المِنمو ، مع والم ةقِااااااااةت الدوارات في واِااااااااعراك   الجةمِة،  اخا اة ِااااااااألة
  .المواأل ة قي  وهر  عِزنز في سةه   ةوخةرج الجةمِة  اخا المجعمِية القضةية دا في ومِةراع  

 الم رسااااية اة ِااااألة في االِااااعراك عنى قةئ  ير ةمج ِةليةف إلى) Strine 2117) سااااعرن   راساااة وعألرقت
 نىع االععمة  خَا م  الألناة، ل ى اةال عمة  اادسااااة  ع مية في ،الرنةضااااية اة ِااااألة خةصااااة الم  جية، هور

 أعمةره  ععراو  ألةلب (211) ينغت عو ة عنى ال راسااااة أه اف لعدقو  اِ ا  االسااااعاة ة وعأليو  الوصااااهي، الم  ج
 يف وأقرا   الألةلب يو  العهةعا زنة   عنى عِما م  جية هور أ ِاااااألة الير ةمج وعضااااام  عةم ة، ( 15-11) يو 

 .الألةلب ل ى اةال عمة  اادسة  ع مية في الير ةمج فِةلية ال عةئج أوضدت وق  النِب، موقم
 إساااة ية، في الِاااةب الق   ار  العيي ل ى السااةئ   القي  عِرف إلى ه فت ي راسااة( Cruz, 1995) اروز قة 

 عوصاااااانت الوصاااااهي الم  ج ةساااااعخ ا او  سااااا ة 10-12 يو  أعمةره  عراودت العا ة 41 م  ال راساااااة عو ة وعكو ت
اظ ةر  الهوز، :اة ت عكرار ا القي  أكسر أ  إلى ال راسة  .الهوز أجا م  القة و   عنى والعدةوا الم ةرات، و 
 السابقة الدراسات على تعقيب

 ةوأهمي  ور عنى رازت العي السااااةاقة ال راسااااةت مِظ  مع الدةلية ال راسااااة عِااااةي ت: اةه اف دو  م 
(، و راسااااااااااة 2111(، و راسااااااااااة )اةسااااااااااار،2119 راسااااااااااة )الزنو ، :مسا القي ، عِزنز في الرنةضااااااااااية اة ِااااااااااألة
 (. Hanray 2117) ه ري   راسة (،1995)اروز،
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  ورهةو  الم رسااة أو الجةمِة في يةالَم  ج اة ِااألة عنى رازت العي اةخرى  ال راسااةت مع اخعنهت يو مة
 سااااااااااعرن   راسااااااااااة( 2110) ومجو ي ،(2110) جِي  م  اا  راسااااااااااة مسا السااااااااااوية القي  الهر  إكسااااااااااةب في
(2117Strine (. 
( 2110) مجو ي: ال راسةت مع وعِةا  وهحا السةاع الصم الم ار  ألناة الدةلية ال راساة ع ةولت: الِو ة دو   م

 .) Strine 211) سعرن   راسةو  (2110) وجِي 
 الزنو )  راساااااااااااااة معا الجةمِةت ألناة عنى رازت دو  الِو ة دو  م  الساااااااااااااةاقة ال راساااااااااااااةت مع واخعنهت
 . Hanray 2117 ه ري   راسةو  (2119وآخرو  

 العر ية   ةجم ع ةولع ة العي اةخَقية المهةهي  لعوضااا جة ت اِ  ة السااةاقة ال راسااةت ع  ال راسااة عموزت
 القي  ألر  في( 2110 مجو ي،)  راسااااة مع مة  وع ة معِااااةي ة جة ت وق  اةر  ، في ةاعالساااا لنصاااام الرنةضااااية
 الِني،)و( 2111 اةساااار،) م  اا  راساااة مع اخعنهت وق  الرنةضاااية، العر ية م  ةج في عوافرهة وم ى اةخَقية
2111.) 

 الطريقة واإلجراءات
 منهجية الدراسة:

وحلك لمَ مع  موضاااوت ال راساااة الحي واد  ع  المهةهي  اةخَقية م   اععم ت ال راساااة الم  ج الوصاااهي العدنوني
 خَا م ةهج العر ية الرنةضية لنصم السةاع.

 مجتمع الدراسة
   عكو   مجعمع الاد  م  م  ةج العر ية الرنةضية لنصم السةاع في الم ار  اةر  ية.

 عينة الدراسة
( مِنم ة ومِنمة م  مِنمي العر ية الرنةضاااية 31يألة دو  ينغت )ع  اخعيةر عو ة ال راساااة اةلألرنقة الِِاااوائية الاسااا

 في الم ار  الداومية في عمة .
 أ ا  ال راسة

أ ا  ال راساة م   لوا المِن  لم  ةج العر ية الرنةضاية، وم  اساعاة ة وزعت عنى المِنمو  لمِرفة م ى عوافر   تعكو  
ج ااة  ظره ، وقاا  ع  ي ااة  اة ا  ي ااة  عنى ااألااةر ال ظري المهااةهي  اةخَقيااة في م  ااةج العر يااة الرنااةضااااااااااااايااة م  و 

 وال راسةت السةاقة.
 صدق األداة 

أعضااة  هوئة الع رن  في الجةمِة اةر  ية لعداي  االسااعاة ة والعِك  م  دامو  م عِاار ع  عرك أ ا  العدنوا عنى 
  ة ال  ةئية.لعوضع االسعاة ة اصورع اةأجرنت العِ يَت المألنو م  ص ق ة واِ  القية  اةسعَ  مَدظةع   وآرائ   

 ساةت اة ا  
ِةمَت لهة" وق  ينغت مأع   دسااةب مِةما االعسااةأل ال اخني لأل ا  ااا العي عكو  ت م  ة اة ا  اةسااعخ ا  "ارو اةخ 

   .الساةت قيمة عةلية، واععيرت هحه القي  اةفية ةهراك ال راسة
 فئةت العدنوا

  األخالقية.المتغير المستقل: المفاهيم 
   .المتغير التابع: منهاج التربية الرياضية 
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 إجرا ات العدنوا
 قةمت الاةدسة اِ   م  ااجرا ات لنوصوا إلى  عةئج أه اف ال راسة، وهي اةآلعي:

 االألَت عنى ال راسةت السةاقة واة ب العر وي حي الصنة اةلموضوت. -1
 .االألَت عنى م  ةج العر ية الرنةضية لنصم السةاع -2
و  في م ةهج العر ية اا -3   .في اةر  لي  ية لرجوت إلى ع   م  الخيرا  المخعص 

 المِةلجةت اادصةئية لناد 
( لنمِةلجة اادصاةئية واساعخراج العكرارات وال ساب المئوية لوصم أفرا  عو ة ال راسة، SPSSساوع  اساعخ ا  ير ةمج )

 ت الدساااااةيية واال درافةت المِيةرنة لعِرف مسااااعوى اساااااعجةاةتاخعاةر ارو اةخ ألهة لنعِك  م  ساةت اة ا ، والمعوسااااألةو 
 .أفرا  عو ة ال راسة عنى فقرات أ ا  ال راسة

 نتائج البحث
 السةاع؟ لنصم الرنةضية العر ية م  ةج في اةخَقية المهةهي  عوافر م ى مة عةئج السؤاا اةوا: 

 :  العر ية الرنةضية لنصم السةاع عنى ال دو اآلعيع  إع ا  قةئمة اةلمهةهي  اةخَقية العي عوافرت في م  ةج 
 %33.31، ي ساة مئوية 10مجةا دس  الخن : العكرار 

 %29.10، ي ساة مئوية 14مجةا االدعرا : العكرار 
 %37.51، ي ساة مئوية 18مجةا العِةو : العكرار 

م الساااااةاع العر ية الرنةضاااااية لنصااااا ممة ساااااي  وعيو  أ  مه و  العِةو  هو م  أكسر المهةهي  العي عوافرت في م  ةج
 ي ة   عنى  لوا المِن  لنم  ةج. 

 لصــــــفا طالب لدى األخالقية المفاهيم تنمية في الرياضــــــية التربية منهاج يســــــاهم هلنتائج الســــــؤال الثاني: 
   السابع؟

 في عةئجال  وععنخص ال راسة، عو ة أفرا  اجةاةت المِيةرنة واال درافةت الدساةيية المعوساألةت اساعخراج ع 
 معوساااااااااطا" م   الخروج وع   المنِب  خوا ع   ال ظة  وعاع: "عنى ع ص العي لنهقر  جة ت اةولى المرعاة أ 

 السة ي المرعاة في جة  امة الألَب، ع   الخن  دسااااا  عنى عد  والعي 1608 مِيةري  وا دراف 3608 دساااااةيي
رجةع ة اة وات إدضاااااةر في يِاااااةرك " عنى ع ص العي الهقر   عنى عد  والعي"  عنو ة والمدةفظة لمنِبا م  وا 

 العرعوب عنى ةفظدي " عنى ع ص العي الهقر  جة ت السةلسة المرعاة وفي أهموع ، عنى والعِكو  الألَب يو  العِةو  
ة وفي " الرنةضية الم ةرات أ ا  في  .  العِةو   عنى عِكو  أيض 

 مناقشة نتائج الدراسة 
ة العي ع ةول ة م  ةج العر ية الرنةضااية لنصاام السااةاع والاةدسة دصاارع ة في ه ةك الِ و  م  المهةهي  اةخَقي

سَسة مهةهي  وهي: دساااااااااااا  الخن ، والعِةو ، واالدعرا ، وم  الواجب عوافرهة في مسا هحه الم ةهج العر وية، وعِزو 
مجعمع خةصااااة ال الاةدسة العراوز عنى مسا هحه المهةهي  ةهموع ة في صااااقا ِااااخصااااية الألةلب وعهِوا ا  مةج  مع

 في مسا هحه المردنة الِمرنة.
مه و  العِةو  اة  أكسر المهةهي  العي عوافرت في م  ةج العر ية الرنةضااااااااية لنصاااااااام السااااااااةاع ي ة  عنى  لوا  -1

رجةع ة م  المنِ ة والمدةفظ بالمِن  لنم  ةج، ويِزى حلك إلى أ  الألنية يِااااااااةراو  في إدضااااااااةر اة وات وا 
 عوب في أ ا  الم ةرات الرنةضية.عنو ة، ويدةفظو  عنى العر 
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اِ  مه و  العِةو  يِعي اةلمرعاة السة ية مه و  دسااااااااااا  الخن  يعوافرهة في م  ةج العر ية الرنةضاااااااااااية لنصااااااااااام  -2
الساااااااااااااةاع، ويِزى حلاك إلى أ  الألنااة وعاِو  ال ظاة  ع ا   خوا المنِاب وع ا  الخروج م  ، ونعج يو  اة ة ية 

 أس ة  الم ةفسة الجمةعية.
عاة اةخور  يِعي مه و  االدعرا  م  دو  عوافره في م  ةج العر ية الرنةضاااااية لنصااااام الساااااةاع، ويِزى في المر  -3

ااار  المِن  ويألنيو  ااح  في  حلك إلى أ  الألناة يدعرمو  وقت الدصاااة وننعزمو  ا  ون صاااعو  إلى اَ  ِو
  الخةصاااااااااااة ويِمنو  عنى ألر  اةسااااااااااائنة أو ااجةاة ع  أسااااااااااائنة المِن ، امة أ    يدعرمو  ممعنكةت الزمَ

 دمةوع ة.
 ساااااااألة،اة  معو المِنمو  م  وج ة  ظر مساااااااةهمة م  ةج العر ية الرنةضاااااااية في ع مية المهةهي  اةخَقية    إ  -4

مسعوى دو  جة ت جميِ ة ا ،جة ت معِةي ةفقرات االسعاة ة وهحا يِ ي أ   اساعجةاة أفرا  الِو ة عنى جميع 
  االهعمة  أكسر ي حه المهةهي  وعِنيم ة والعِكو  عنى عألييق ة والِما وعِزو الاةدسة حلك إلى ضااااااارور معوساااااااط، 

 ي ة. 
 

 التوصيات:
 الرنةضية العر ية م ةهج عِلوم ع   ااسَمية اةخَقية القي  عنى العراوز.   
 الألَب عنى اةلهةئ   عِو و  وأخَقية عر وية وسونة الرنةضية العر ية اِ  المجعمع عوعية. 
 نألَب،ل الِمرنة المردنة هحه مسا في الرنةضااااية العر ية دصااااة اممةرسااااة االهعمة  نة  ز ي الاةدسة عوصااااي 

   ِخصيةع  . صقا في ةهموع ة وحلك
 الم ار  ا اخ ي  يةال اة ِألة اممةرسة خةصة وهيةكا مسةدةت وعوفور الرنةضي والِعة  الوساةئا عوفور. 

 
 قائمة المراجع
 المراجع العربية

 ، الجزائر:  ار الخن و ية لن ِر.لتربية البدنية والرياضية للتعليم الثانوي والتقنيمناهج ا(، 2115أدم ، )
، مند  38ن  المج دراســـات العلوم التربوية،الرنةضاااية ل ى ألناة انيةت العر ية الرنةضاااية في الجةمِةت اةر  ية،  ة(، القي  العر وية لنممةرسااا2111اةساااار، ولو  )

(5.) 
جنة م ،لدى طالب المدرســية في تنمية ومرحلة التعليم الثانوي بالجمهورية اليمنية اإليجابيةبرنامج التربية الرياضــية كســاب القيم  دور (2110) جِي ،  جوب. 

 119 -1216.،  0(31)) المجن  اا سة يةالِنو    لألادة جةمِة ال جة  
 .1  ، القةهر :  ار الاصةئر،القيم الحضارية في اإلسالم(، 2111الخألوب، مدم  )
، معوفر عنى 9167فبراير  3الرياضــــة منهج للقيم واألخالق الرفيعة، موقع المكتبة الرياضــــية الشــــاملة، نشــــر بتاريو (، مقةا اِ وا : 2117ال اوو ي، عةمر )

 https://www.sport.ta4a.usالموقع االكعرو ي: 
، مجنة والوأل ية واةخَقية االجعمةعيةمِعق ات ألناة جةمِة الورموك دوا  ور الرنةضااااااة في عِزنز القي  ( 2119 زار؛ وايوعني  ، مرن  )الزنو ، خةل ؛ والرنسااااااي، 

 . 119-142،   2119اعدة  الجةمِةت الِر ية لس ة 
فقا لالقتصـاد المعرفي من وجهة نظر معلمي التربية الرياضية الصـعوبات التي تواجه تطبيق منهاج التربية الرياضـية المطور و (، 2111الِني، ر و ة اسامةعوا )

 ، اةر  .إر  رسةلة مةجسعور هور م ِور  ، جةمِة الورموك، ، إربدفي مدارس محافظة 
 .18، الِ  مجلة اإلبداع الرياضي(،  ور ممةرسة اة ِألة الي  ية والرنةضية في ع مية اِك القي  اةخَقية، 2115ارو ، اِور وال دوي، الألةهر )

 مردنة الألور السة ي م  وج ة  ظر مِنمي عَموحل ى  اةخَقية ور دصاااااة العر ية الرنةضاااااية والي  ية في ع مية اِك القي  ، (2110) مجو ي، مدم  و و عي  
  9-24.(،23)، جةمِة قةص ي مر ة  ورقنة، الِ   واالجعمةعية اا سة يةالعر ية الي  ية والرنةضية، مجنة الِنو  

Hanray, M. (2007). Post 16 Citizenship in Colleges an Introduction to Effective Practice, Learning and Skills net Work, 
United States. 
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 اــاؤهــدوم عطــة يــمئ
 نةعلي راجي الرضاو

 
 ــاـــــــُد بــنــاَءهـــمـلـٌ  يشـــيـــا           ــــــــدوم عــطـاؤهـــمــئـٌة ي

 ـــاـــان رحـــابــهــــــــُأردنُّ صــ    ى       ــمـن مهـِدهـا نـلـنا الُمن
 ـنْ ــنــيـزِم ُصـنـِت اآلمــــــبـالـعْن           ــيـا ثــورَة النصِر المبـي

 ونْ ـمـن أجِل شــعــب  ال يهــوُد بــروِحــه           ـــــــمـلـٌ  يــجــ
 نْ ــــلــن تــلـيـ اى بــالدً ـــوبـــنـحـفظ األمانَة من ســنيْن           

 ـنْ ـــصــادقي ــااًل ــــكــونــوا رجـاده           ــــــا لـنـصـح  شــــــودع
 مْ ـــكـــــــهــّمــ اـروُم صــفًــ ـــويــْم           ـــمـلـٌ  يصـوُن عـهـوَدك

 مـــاَء لجـمـعــِكـــورجــا الــهـنفــة            ــــداه بــُألـــــــــجــادْت يـ
 الْ ــــــــات  ثـقــــــوا أمـــانــورعـساروا على درِب الرجاْل           

 زالْ ـــــادوا لــلــنــــــــٌد تــنـــجـــنـها           ـــصـان اـالدً ـــمـوا بــوحــ
 ونْ ــوٌد ال نـــهـــــــــا جـــنــــإنَّــديـْن           ـــشــاه ااروا كـرامًـ ـــث

 نْ ـــُد الــمـاجـديــــأردنُّ مــــهــــد            ـــِر شـــاهـــــــودنـــوا لخي
 ـنْ ــــن كــلِّ المحــنـــفــديه مــــْن           ــــا جـــنـــوٌد لـلــوطـــإنَّـــ

 نــر الزمـــــو بـهـا عـبنســمــــة            ـــــــــمــــى رايـــأردنُّ أس
 ـاــــنــاله عـــــزّ ــــــــدو عـــــيشــا           ــُيـــعــلي حــَمـانا جــنــُدن

ــــــًة           ـــــــا أردنـــــإّنــ  ن عزمـِناــــت هـــًدى مــرامـــا هـــــــمَّ
 ــاـــي نــورهـــــدانـــــأمــــٌن يـــُرهـا           ــى خــيـــأرٌض تــنــامــ
 ـاــن رجــاُلــهـــكالــطــوِد نـحـا           ـــنَّـا روضـهـبـالعـــزِم ُصـ
 دىـــــــــــٌز لــــلـــّنــــــــدى           أردنُّ رمــــــــٌد ُيــفــتــأردنُّ مـــج

 ـــداــــلــلــفــ او مــحـبــ  ـــــيــرنـٌد           ــــا شـــاهــيـــفــديـــه مــّنـ
 ـن عـلــمـنـاــفــي حـلـمـنا ما           ـــــيـنــا صــَفــنـــإنَّـــا حــمــ

 ـاد الــــعـــال مــن جــّدنـاـــشـد            ــــد  رائــــــنســــمـو بــمــج
 ـنْ ـــياجـــداًة مــــــــــعــدنــا أب          يْن ـمن أرِض مهِد الصالح

 نـــــنـــفــدي ثــراهـا مـقـبـلـيـــٌة           ـــا ُألــفـــت عـــالنــــزانــــ
 ــمْ ـــُد حـــضــاراِت األمـــمــهـم           ـــ  الـهـمـــــديـأردنُّ تـــف

 ـمْ ـي ســنـاكـم لـلـقــمـــنــعــلــا عـهـدكم           ــــحـفـظـن ادومًــ 
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 امـــُة عـــمئ
 محمد عبد الكريم عوض ربابعة
شراف التربوي  قسم ال 

غوار الشمالية للواء التربية والتعليم مديرية 
 
 ال

 مئُة عام
 سفينُة األحالم وتجري 

 واألردُن منارة البلدان
 ُيعانق السماء

 والهاشميون قادة ورّبان
 ملو  الحرب والسالم.

 مئُة عام
 ومجد عبدهللا لعبدهللا دام
 يرثون المجد والعنفوان

 رث األنبياءإ
 هم للمجد والعلم عنوان
 بنو هاشم كلهم أعالم.

 مئة عام
 وما زال يحلو فيها الكالم

 ي عمانه اقً تفيُض ألَ 
 جميلة حسناء
 وِقبلة األنقياء

 تسكن الروع والوجدان
 كقصيدة عشق وهيام.

 مئُة عام
 واألردُن أحلى بكل عام

 الزمان شامًة على خدّ 
 ملجأ الضعفاء

 أيا واحة أمن وأمان
 وِقبلة العروبة واإلسالم

 مئة عام
 واألردُن أحلى بكل عام
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 نـــحـذا نـــه
 عاصم زاهي مفلح العطروز د.

 يرية التربية والتعليم للواء الكورةمد

 
 أو  ة السةئا ع  ي إ  ي 
 ماااااا  لااااااا  مااااااساااااااا ماااااانااااااياااااااااااااي فااااااي الااااااورى 
 يااااااااة داااااااامااااااااى ألاااااااا اااااااار وعااااااااز  واااااااااراماااااااا ْ 
 هااااااااةِااااااااااااااااااااامااااااااي  الاااااااامااااااااجاااااااا  واةر   ماااااااا ْ 

 ٌ  أضااااااااااااااااهااااى عاااانااااى الااااخاااانااااااا  جااااماااااااةال  وألاااا
 اواااااااااااااة ااااااااااااة أياااااااااااا    اااااااااااااوااااااااااااااااااااااااااة عااااااااااااز  

 مااام  لااااااا  فاااي الاااكاااو  مااا  ألااا ااار سااارا اااااااة؟ 
 واسااااااااااااااااااااِلاااااااوا الاااااااوااااااارماااااااوك عااااااا اااااااة واااااااو  أ 
 لااااااا اااااااعاااااااةف الاااااااِاااااااز  الاااااااقاااااااِسااااااااااااااااااااة  اااااااا اااااااة
ع لااااااداااااا اااااااة ْ  لااااااناااااامااااااجااااااا  إ  رجاااااا   فاااااااِصااااااااااااااااااا
 مااا  لاااماااى الااارماااساااااااة إلاااى هااامااا  الاااخاااناااواااجْ 
 ماااااا  حرى عااااااماااااااة ، ماااااا  هاااااااحا الااااااداااااامااااااى
  ادا  ما  أألااناع فاي الااِارب الصاااااااااااااااااااااةداااااااة

 ة  الااااااامااااااا اااااااقاااااااح اةعاااااااظااااااا : ياااااااةواااااااو  صااااااااااااا
ةمااااااا    سااااااااااااا اااااااةهْ  ةقااااااا  أهاااااااا  الصاااااااااااااااش اساااااااااااااااااااا 

 وا ااااااهااااااروا ياااااااة قااااااو  وامضاااااااااااااااااااوا لاااااانااااااوهااااااى
 لاااااااح  ألاااااِااااا  الاااااماااااوت ياااااااة قاااااوماااااي وألاااااااةااااااااة

 ضاااااااااااااااااااواهااااااعاااااام الااااااِااااااز اااااااااااااا  أ  فاااااااة اااااا 
ت في الساااااااااااااماااة عناااك الرصاااااااااااااااةصااااااااااااااا ْ   س   و 
ناااااى  عاااااااْت  ى إحا الاااااجاااااش ِاااااْ ااااام   ااااادااااا  مااااا   اااااش
ناااماااااااة  لساااااااااااااااماااااااة  الاااماااجااااااا  صاااااااااااااااغااا اااااااة ساااااااااااااااش
 ماااااااا   مااااااااة ااااااااة، ماااااااا  حمااااااااة ااااااااة عاااااااارعااااااااوي 
 أواااااااا  ااااااااحا الاااااااا ااااااااةِاااااااااااااااااااااماااااااايم الاااااااايااااااااِاااااااار ااااااااي
نااااااا  سااااااااااااااااااااوى  نااااااا  والاااااااخااااااام  واااااااارنااااااا  الاااااااخاااااااش
  ااااااااداااااااا  جااااااااياااااااال أ ااااااااتم فااااااااياااااااا  الااااااااِااااااااناااااااا ش 
  ااااااااادااااااااا  لاااااااااوال قااااااااااااااااااا  مااااااااا   اااااااااوراااااااااا 
 جااااااايِاااااااااااااااااااا اااااااة الاااااااماااااااقااااااا ا   ااااااايااااااارا  ااااااااااة
 عاااااااااا  ماااااااااايااااااااااةمااااااااااواااااااااا  ااااااااااامااااااااااة  لاااااااااا اااااااااا ش 
 اسااااااااااااااااااااِلاااااوا الاااااناااااألااااارو  عااااا اااااااة أو جااااا اااااوااااا 

  ، ، هاااااااااااةِاااااااااااااااااااااااامااااااااااايي  ر  ااااااااااايأعااااااااااار ااااااااااايي
 و لااااااا  صاااااااااااااااااااار  اااااااا اااااااحا الاااااااماااااااوألااااااا ؟ أ

 ةقاااانااااااا   الاااامااااجااااااا م وسااااااااااااااااااااةمااااااا ةياااااااة ماااانااااياااااااااااا  
 ةياااا ااااماااااااة زا  الااااِااااَ الااااقااااااا سااااااااااااااااي  هاااااااةمااااااا
أل الاااااااااماااااااااجااااااااا  جاااااااااَال  وماااااااااناااااااااياااااااااك ألاااااااااو 

رب ساااااااااااااااَمااااااا    و ضااااااااااااااااااااةال ةصاااااااااااااااهاااو  الاااِاااش
 فاااااةساااااااااااااااااِلوا مؤعاااااة ع  ماااااةضاااااااااااااي دماااااة اااااة
عاااااااا   مااااااااة اااااااااة ب الااااااااامااااااااجاااااااا  فااااااااناااااااااياااااااا   سااااااااو 

 وماااااِااااا اااااى ةِاااااَ لاااااهاااااظااااااا  وسااااااااااااااااا اااااااااااقاااااى لااااانااااا
 واااااااعاااااااغااااااا اااااااى: اسااااااااااااااااااااعاااااااراه الااااااا هااااااارم زهاااااااو  

 ماااا  جاااا اااااااة  الااااغااااور، ماااا  ألاااا اااار اةرنااااج
 ال  فاااااااجاااااااٌر ااااااااةسااااااااااااااااااااٌ  عاااااااحٌب يااااااا اااااااواااااااجْ 
 ااااِااااااا  أ  ااااااااة  داااماااااااةهااا  مسااااااااااااااااعاااااااااااةداااااااة

رب، ضااااااااااااااااياااااااة ش الاااهااااجاااار الداااااااةأمااااااا    ة الاااِااااش
  ااااااااااةفاااااااااِفاااااااااياااااااااقاااااااااوا أوااااااااا اااااااااة الاااااااااِااااااااارب اة

ِااااْ م الااااداااااياااااااة   فاااااااةلااااماااا اااااااةياااااااة فااااي الااااِااااَ  ااااا
ااااااااااااااااااااااةااااااااة ةو عاااااااة اااااااة الاامااجااااااا  ِااااااااااااااواااااااااا    ِو

 )لاااااياااااياااااااك( ياااااااة عاااااز الاااااجاااااواااااااااة  فاااااناااااعاااااكااااا
 ةاسااااااااااااا ااااااةهااااااة أاصااااااااااااار الِااااااة ي خَصااااااااااااا
 ةفاا ااناايااواا اااااااة وال  ِاااااااااااااااااو الااخصااااااااااااااااااااةصااااااااااااا
 فااااااغااااااا و اااااااة فااااااي الاااااامااااااِاااااااةلااااااي الااااااقاااااامااااااماااااااة
 ماااااااةهصااااااااااااااااص اةمااااجاااااااة  إح يااااِااارو الااااظاااا

 ماااااااا  واااااااا ا اااااااايااااااااك اااااااااقاااااااا   الاااااااا سااااااااااااااااااااابا 
نااااااااااٍك ياااااااااارٍ  ااااااااااارنااااااااااٍ  أو  اااااااااايااااااااااي؟   ماااااااااام
 وسااااااااااااااااااااامااااااااة  أ ااااااااتم فااااااااواااااااا ااااااااة اة ااااااااجاااااااا ش 
 لاااااااعسااااااااااااااااااااةوى صااااااااااااااااااااااااااااداااااااش اااااااة والاااااااظااااااانااااااا 

 ة ورش اااااااىفاااااااةسااااااااااااااااااااِلاااااااوا اةرك ااااااااألاااااااةدااااااا
 فاااي صااااااااااااااااداااااااةف الاااخااانااااااا  والاااجاااناااى  ااااااااااااة
ْركم الاااايااااقااااواااا ْ  خااااياااا ا  واسااااااااااااااااااااِا اةقصااااااااااااااااى وااااش
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 ااااااااا ِاااااااااااااااااااياااااار ماااااا  فاااااانساااااااااااااااااااألااااااواااااا  اااااااا 
 ماااااااااااانااااااااااااك اااااااااااااة  اةعااااااااااااز اةكاااااااااااارمااااااااااااة
 فاااااااوااااااا اااااااماااااااة اااااااا اااااااة و اااااااااااااااقاااااااى فاااااااي الاااااااورى 
هااار الاااماااجااااااا  آياااااااْ    فااايااااااا  ساااااااااااااااألااار اااااااة اساااااااااااااااا
 ووقاااااااااهااااااااا اااااااااة الااااااااا اااااااااهااااااااا   اااااااااحرا أ  عااااااااارى 
 قااااااا  يااااا اااااوااااا اااااااة فااااايااااااا  لاااااناااااِااااانااااا  الاااااماااااِاااااااةهااااااا ْ 
 فااااااايااااااا  سااااااااااااااااااااةااااااااقااااااا اااااااة اةماااااااة اااااااي والااااااارؤى 

 ماااااااة لااااااا يااااااا ااااااااة  هاااااااحا الِاااااااااااااِاااااااب أهانى 
 عااااااوااااااا  االساااااااااااااااااااعااااااقااااااَا مااااااا   ااااااِاااااااماااااااةئااااااا  
 أسااااااااااااااانااا  الاااناااوااااااا  إلاااى الِاااااااااااااااياااااااا الاااِااارناااْ  

 ماااااااارضاااااااااااااااااااايااااااااة ةواجاااااااعاااااااايااااااااعاااااااا  راضااااااااااااااااااااياااااااا  
عاااااااكْ  اماااااكا عااااايااااااا م  ْو م    فاااااياااااماااااااة اساااااااااااااااااعااااام

ز م الااااامااااااا ى أو ساااااااااااااااااا ااااانااااااا  ْز دااااام جاااااش  إْ  عااااام
 أوااااااااا  اااااااااة الِااااااااااااااااااااااياااااااااا ةهاااااااااناااااااااى أساااااااااااااااااااااا 
 فاااااااااياااااااااكم عااااااااايااااااااا م   ياااااااااة عاااااااااةج الاااااااااِاااااااااَ
ور فاااااااي عاااااااناااااااياااااااةئااااااا   ياااااااة ساااااااااااااااااااماااااااة  الااااااا ااااااا 
 ياااااااة ساااااااااااااانااواااااااا الااااااا وداااااااة الااهضاااااااااااااانااى وماام 
تم اااااااااااااةلااااااااااااِااااااااااااز   وا م الاااااااااااازماااااااااااا ا  مااااااااااااْ   ش
 يااااااااة ورناااااااا م الااااااااسااااااااور  الااااااااكااااااااياااااااارى ااااااااااااااااااش ْ 
 فاااااايااااااااااااا ش قااااااا  أِااااااااااااااااااارأل اساااااااااااااااااااعااااااقااااااَلاااااا اااااااة
 واااااااااااااااا  عاااااااااااااااقاااااااى عاااااااناااااااى ألاااااااوا الااااااامااااااا ى

 ج الاااااااااِاااااااااَ ْ أ ااااااااات عااااااااايااااااااا م   ياااااااااة عاااااااااة
اَّ ماااااااا  أألاااااااانااااااااع فااااااااواااااااا ااااااااة اااااااااواااااااااااااااااا    ةجاااااااام
 وئاااااااااااااش الااااااااااااِااااااااااااز  وصااااااااااااااااااااااااار ش اةمااااااااااااا
 عاااااااعااااااار  الااااااا اااااااة ي سااااااااااااااااااااعاااااااااااااااقاااااااو  لااااااا اااااااة
  ااااداااا  أهااااااااش الااااِااااز أر اااااااةبش الِاااااااااااااااا  اااااااةمااااااا ْ 
 إْ  عِاااااااااااااااااااااِ يااااااااة اااااااااو ش أ  عااااااااِاااااااارفاااااااا ااااااااة

ة ايااااااااة ساااااااارى مااااااااؤعااااااااة يااااااااة فااااااااجاااااااار     اااااااا ياااااااا 
 ةوسااااااااااااااااااااااعاااااااااااااااااااقاااااااااى عااااااااار ااااااااايااااااااا   ةعااااااااار ااااااااايااااااااا  

 

 اةمااااااااواااااااا  جااااااااحو  ماااااااا   ماااااااا ااااااااة الااااااااداااااااار   
 وداااااااامااااااااى ألاااااااا اااااااار وأعااااااااظاااااااا  ياااااااا اااااااامااااااااة

 وأسااااااااااااااااماااااااةهااا  سااااااااااااااااماااااااة ةخاااوااارمهااا  أرضااااااااااااا  
 ةودااااااامااااااانااااااا اااااااة لاااااااناااااااغااااااا  الااااااااسااااااااااااااااااااة  رايااااااا

 ةوهااااااااااااااةياااااااااااااا عااااااااااااااز  اةمااااااااااااااة آمااااااااااااااةال  
 وعااااماااار اااااااة لاااانااااعااااقااااى فاااايااااااا  الاااامسااااااااااااااااااااةجااااااا 
ا  الاااااماااااوار   فساااااااااااااااااااااااقااااا اااااااةهاااااااة عاااااناااااى ِاااااااااااااااااش

 فااااااااااي مااااااااااقاااااااااانااااااااااعااااااااااياااااااااا  اوسااااااااااراه إسااااااااااماااااااااا   
 وعاااااامااااااياااااا  الااااااخااااااواااااار ماااااا  فاااااايااااااك وااااااا يااااااا 
 خاااااااةفااااااا  الاااااااراياااااااةت عاااااااناااااااوي  الاااااااجاااااااياااااااوااااااا 
ة الااااماااااااِوى؛ فااااارضاااااااااااااااااوا  الااااخااااااا وااااا   جاااا ااااااا 

 نااااااِاااااااكْ جااااااااَّ ماااااام  فااااااواااااا اااااااة ساااااااااااااااااا اااااااة   أألاااااا
 أو عااااخااااوكم الاااااااااداااار خضاااااااااااااااا اااااااةه مااااِاااااااك
ر ااااااااةلااهااجاار الاا ااااااا ي  ياااااااة ساااااااااااااا اااااااة  الاااِااااااااااااااْ
 عاااااااااااااز  اةمااااااااااااا  وأداااااااااااااَ ش الاااااااااااااغااااااااااااا ا 
 و ااااااا اااااااة ش الاااااااخاااااااوااااااار فاااااااي سااااااااااااااااااااياااااااماااااااةئااااااا 
 يسااااااااااااااااااااعاااااااظاااااااام الاااااااماااااااجااااااا ش فاااااااي أفاااااااياااااااةئااااااا 
 مااااااانااااااااجاااااااِ لااااااانااااااااِاااااااارب عاااااااا ااااااا  الااااااامااااااااداااااااا 
 عااااااااااز ش الااااااااااِااااااااااربا ومااااااااااجاااااااااا ش الااااااااااوألاااااااااا 
 واااااااااااااااااااااا  قاااااااااا  دااااااااااقااااااااااقاااااااااات آمااااااااااةلاااااااااا ااااااااااة
 خاااااااااةفاااااااااقاااااااااةٍت ااااااااااةلااااااااامااااااااا اااااااااى أعاااااااااَمااااااااا اااااااااة
  اااااااورش فاااااااجاااااااٍر ااااااااةسااااااااااااااااااااٍ  عاااااااحبا الاااااااروا 
 هااااااةِاااااااااااااميَّ الومك قاااااا سااااااااااااايَّ السااااااااااااا ااااااة 
 أ اااااااات عااااااااياااااااا م   والاااااااامااااااااجاااااااا  الااااااااِاااااااانااااااااي
 أوام الاااااااااااااااااادااااااااااااااااااب وداااااااااااااااااابَّ اةزاا 

 ة هاااااااةماااااااماااااااة ا ااااداااا ااااااات ماااا اااااااة لااااغااااواااار  
 (ةفاااةسااااااااااااااااِا اةهوار، سااااااااااااااااا ع اااة )الكراماااا

ة  ياااااااة حرى الاااااوااااارماااااوك ياااااااة ماااااجااااااا ا عااااانااااايااااااا 
 ةوساااااااااااااااعاااداااياااااااة هاااااااةِااااااااااااااامااايااااااا   ةهاااااااةِااااااااااااااامااايااااااا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وزارة التربية والتعليم

 
300 

 الـــُد الّرجَ ـــَعه
 عال هاني خليفة المعايطة د.

شراف التربوي  قسم ال 
ولىالتربية والتعليم لمنطقة ا مديرية 

 
 لزرقاء ال

 
ااااااا و ش اةركا وارفااا اااااااااسش ااا ا فاااااي اةعاا        َاا ااااااااااةش الظ  ِا  ةلااايااااااايااراوااةت ال اوا

 ااَاا اااااااااااواا ااةش حي الاجفااغااِااااعاا ة سااااا          اةااااا ش   عااناساشا ش ساةكااا ااااوااا ااااااااااااااوعاو

اااااجاا  عشاااااازهاااااي  اةم         ااااااةاااااااااااي هواهاااااااوسةري الِز  ورفاع ف اااة م المم  اة يااااااااااِو

ا ا الِاناواة  فااو اااااألاوش ماشؤس  ب رْساامم  ال ااا قاااالش ال          اةااااااااااااااااوخم  يااااااااواامة وشااخااض 

مااااة  ل ا وا        و ٌ ااااااا  يا ااااااااااعاااانى هاااة  الاازَّ  ااةجااياااااااااااوشاااساارجش خااهاااقاش ة عااعاا م الااا َّ

اااألاار ا لاناماااِ      الع هة ااااااااااااي في  ال واِ  ي يو أب  او م عا ِش   يااةاااااااااااااااااواااهااااو ش الا

ااا ة الااردم ش اشِ ْاابا إح عااازَّ زما           رى ااااااااافاااااااار   أرضم  ااااااااااياة اايااصاااْواا ا الااااااارَّ

لشاااا اايااااِااااي             ور ش خاْورم  ساٍ اااااعااارناا ش اةشْسااااا ا عش   ة اياااااااااااااااا  وسااااااااااااااا ا   أو 

اوشااساهاار ظاااا ما ش وجا         حألا ِماٌ  اااااااااة والداااوقاانااٌب ياااةلااااح ا ِاااااااااسم  اة ا ااااااااااااا م الاااااارَّ
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اة وف        ام والرَّأيم الاس  و اااااااااافااااااادااااةزوا الِاق انام  انا ا اقاااعااااااااوزاْ  عا   ائيااااااااااااي الدا

نااا  واأال اااَّ صِااااااااااةلاار  اااوااااةسا        بٍ ااااااااااااةسةا اش ااا  الس  ااا ش ااةمش سم   ارا ااااااااةش يااااةقاااااعااااااااااااااوا

ااا ار ا أه ااناا ٍ اااااااوأهااااٌا لاانااص  ا        اااااش عا اا ش  يااااااااةلااااااااامااااِااااارشهش الاااااااااااااا  عاشاااوق  ااااوداااااناامش

ااسرٍ  اا ااة ي حاتم عش  ااة ا اااااااااا  ش الاااز  ااااااااااااعااا اعااى لااااا اااصاْاراها قا        لمااااائاا   ااة ى المش

اااا م اةركش أ ااهة م الاِاألاةِى ِش اااٍة وا        عماااا  ازااا اااااااااااا  اااااو م الاااااااااااااالااايمااااحاا رخااوااصم

ااْسااام اا  عا اا ش الر جا اا ش ما  اةاا اااااااالاااهاااِا  ألش ااااااااااااا اا  صا فاااوافاا م قااااولم         اةاااااااوشاااِاة ا

اادااٌا لاانااماا قاا ااادااراها زه        اايااااااااااسااااارى اةر ش   اش  ة ا ااااااااوش الادااااساااااااااوماااألاااااواابش ياااسا

ااياْارٍ اااااوفاااي وااا ي حرٌَّ  ما ِا  ااااةمااياااااياا اة الاعاةرنااا ش وا ااياااكش ياااااةةس        اا  اااا  

 ووا ي اةركا فااي الااواارموك  ا         صاا واٌ  ل ةفماااؤعة في الاااج وبا 

اااصَّ الااعَّااواامم  اا ةل        ااي عاارابٍ ااااااااا  فولااو خش  اااااااااااااااااااااااايلااااااااة  يااألشاا اار عشااار اامعا  مم

ااس ش ش في الِو  يسري  ااامااري دش ِم ااةفااا ااةت يااَ         لااا ااسااداارا الصَّ  دياااااااااااةاا ام

ااماااري جاا َّاااااةش الااا م اااية ه ِم ااانااوش الااااوص        هش وا ااااااااااااااااالماااا اااوااراها دش  ااةاا ااااااااااوهااا فااي هم

ااااا ٍ اااااااااااااأشقماااا  ا ش فاا اااااااَّ رش ااةئاااهااواا  م        ي هااااواهش اش ااااألشا ار الاااأل  مة ا ااااام  اا ى الاازَّ

و ااااارتش فاااي  اااظ ا الااقااوافي اااااا   لاااااا        ولااو خش افععااااااااااااااااااااااااااااة يفاااواا ا  اة  مااااؤاَّ  
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 َور ِديّ ــيُّ الـائــوُر الّسينــفـص  ـالعُ 
 ريا الدباس

 

 
ألمةا عْ  رْهامةا الم ْ  ِا مة أْعن مْت مْسؤولمةش اةم  ةا اةموائاا؛ عْ  م ي ة ألةلاةتا مْ رمسم ممْت أسةرنرش الهمرم ا عنى مشدم ةا في سم رم اْرعسم

وْ  يَّةا عمِْسي ا ال َّ ئموا امةا اْدعاهةاا اةشْر ش  ا ااما يَّةا ضة ة، اام ةسم  ة.لم القاية ا يراْدنمٍة إلى م و مةا اليمْعرا ا وممْدما
ن اممعم ة: ِم ِملمْت مش يةم، فمسم  لهمتم عشْ وا ش االْدعاهةاا اْ عااةهم  ة ا

ن ا  - ِم ْولمةا ية مش ئمويَّةا ال َّ  ممعي؟مةحا عمْقصش و م اما
اا مم و ة ممِة .  -  أْقصش ش مرورم مئة ا عةٍ  عنى وشصواا الممناكا عْي ا ا اةموَّ
يمة. - رن ، قةلمْت  ة ا ِْ مةئٍة وعا ِا ن ة عة م ألٍم وعْس ِْ ى حلكم أ َّ ش وصم  م
ِْ هة إلى عم ة ، وأس   فو ة إمةرم م ِْرألا اةشر ش . - ديا، ا عمقمام ا   ِْ  هحا صم
 مْمنمكمٌة ية مشِن امعي.  ولك َّ اةشر ش َّ  -
مةئٍة، وسعٍَّة، وأْر مِو .  - ِا لْت إلى مْمنكٍة عة م ألٍم، وعْس وَّ  عدم

ةا في عو ا االْسعاْقَا. واة م ما  ْ  يْر ةمجا ادعاهةاا المْ رمسم ٍة ما ْ  ة عنى  شْسخم نمْت ما يمةش مشِن اممعم ة، ودصم ْت  ة ا رم ام ْ  ِم
را  ِْ م ا الهمِةلاي ةتا إاقةمةش م سور ا، فمقةلْت:ضا رَّهة حلك ام ، فسم  ٍك فم  اي 

دو م ي؟ - عمٌة في رْس ا الوشجوه، اامةحا عشِورن م عنميَّ وعمْ صم ن اممعي، أ ة مشْي ا ِم  مش
رم ايَّةا الكشْيرى.  - ِم  أمْ صدشكا يارْس ا وْج ا أمدم ا رشموزا السَّْورم ا ال
- . ْ ْ  ش ا ما  مشِن اممعي، ال أْعرافش أمدم  

ممتا ا ن اممةش وقةلمْت:اْيعمسم ِم  لمش
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ْو ، واْلمم  سم رم ايَّةا الكشْيرى؛ جَلمةش الممناكا عْي ا  ا الس ة ي اْي ا الدش ِم ْو ، واْلممناكا نا أ ة أشعمر افشكا يا ا ، رموزش السَّْورم ا ال سم كا دش
. ْو ا ي ا عني  سم رنما دش َِّ ا، وال  اةوَّ

ا  ألمَا، والممناكا عْي ّللا 
يمة:  فمقةلمْت  ة ا

ْو . - سم ا الس ة ي اْي ا الدش ّللا  ناكا عْي ا َلمةا المم ْس م جم ِمْخعةرش رم  سم
هة. ومة أم  - ْ  مْوعا ا نَّْم أيم ألةلاامٍة عم ة، فنمْ  ععمخم ةا المْ رمسم َألا الدةفانمةا ماْ  سةدم ْيتا مْوعا م ا ألا  ا اة م وْو ش السَّ

ن اممةش  ِم ها َّ دع ى قةلمتا المش ْن م في مقةعا ا  :اْسعموم
ْ اش َّ أهةٍ  وألم ايَّة؟ -  ممْ  عمْدهمظ ما

ة:  ِ ْي م مم ٍ  أجم ْوٍت وادا ااصم  وم
ن اممعي.  - ِم نم ة ية مش  اش

ةم  ْع ش َّ الهمْردم ام ، فمِةرم ن اممعا ا   ِم رم مش ألم ايٍَّة هزَّْت ممِةعا ر ان م   اِمهةٍ  وم ْد م أأليةر ا ها  فمصم م
ألمرم ة.  ها ة   وم

ْن م مم و مةم اليمْعرا ا  صم ةا  وم ةدم ْن م ما م الدةفانمة، واْ ألمنمْق م في الس   اةلهمرالا ماْ  دْو ش ال ومْ رن م ااألواا الألَّرن ، فمعمرمجَّ
قةلمْت: ْمنمْ  َّ وم ِم ن اممةش  ِم  الممْيسو ، فمنممَّتا المش

ْا. - ِم ْ اش َّ في اْمعاألةئا ة فْنعمْه مةا، ممْ  عمْرهمْب ما وواا والجا ةش منوئمٌة اةلخش ةدم  الس 
َ  وم  - مي ْؤنمعش ة عشْصهور ا جم عم ة إاْعجةا ة رش ِم ر، وزا م  ْه ةدا ة  قشاةلمةم جمةاا اليمْعرا ا الس  يَّ النَّْو ،  قمهمْت سةئا م ش مْ هوِم ْر ا وم

 فمقةلمْت يانمْ همة: 
ي  - - ْر ا ِشْصهور الوم ن اممعي، مة أمْجممام حلكم ال ِم  مش
 يانمْو ا مم و مةا اليمْعرا .  -

ِملمْع ة المش  ن امةش:فمسم  ِم
رافو م اْسمم ش؟ - ِْ  همْا عم
ْ  قمْيا. - ن امعي، لمْ  أشِةها هش ما ِم  ال ية مش
-  . ألم اي  ، ألةئارش اةشر ش  ا الوم يم ْر ا و ةئايم الوم ِشْصهورش الس   اْسمش ش ال
ْسنم  - عمري عشْصهور ا ما ِْ ِمْحهمبش ممعم والا ي إالى سوألا الأل وورا ومأم عش إلى عمم ة ، سم مة  مْرجا ْ  م   ش.عا
ن ة، وال يمِيلش في أْقهةٍص أيم ا.  -  ية سةئا م ، همحا عشْصهوٌر يمر ايي لْي م ماْ  ألشوورا الز 
ْولمة. - يَّةا ال َّ ةا اامائو ا سم راكا اْدعاهةاا الممْ رم ِْ ٍة أشِةراكش يا ة في م مش ش في لمْودم أمْرسش  إحمْ ، م
ْ تا االْخعايةر.  - ة، أمْدسم ِم  فاْارمٌ  رائا

رافش في اْ عاظةرا  اْ عم ى وْقتش  ِْ يَّةا ضة ة، واة م المش هة إلى ممْدما ِْ م ، فةْ ألمنمقمتا الأل ةلااةتش ا ، زانةرم ا مم و مةا اليمْعرا ا ها  
قةا: ِمْدسم م اْسعاْقاةلم ش َّ وم  فم

، وال َّاةعةتا - يَّةا  و م إوحا ا الزمهورا ر انٍَّة في أْ دة ا الممْدما وم يشْماا شاش َّ العم مقماش اادش  وا ةت. ، والدم
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ْو مقا ة اْلمشْي ار. رم مةلا ة وم ة  ياجم ِم ِا ْ عم رم ا مش ِمألا لمْت يْو م روائادا ة ال وَّ ة  اةمْزهةر، فمعمجم ِم ممرش مولم  اة مْت سم
اكا ، عنى أْوراقا  ي ا ال   جا ْو ا ش مةئاٌا لْو ش ة لْنيم مْهسم ة  شقمٌط يمْيضة ش  وفي أْس ة ا عْجوالا ة اْسعمْرعى اْ عااةهم ة زمْهرمٌ  سم

مةال   هة جم رش  عمزن ش ِش ة عمْ  ومْج ا اةمْركا سةأٌل أمْخضم يمٍَ  يْو م الزمهور، وْرفم مةا، عمْخعةاش ااااْيرانةٍ  ومخش عنى جم
ْعر، فمقةلت: ْ عاما رن م سم ِْ ٍة ومعا ْمسم ْ  خم موٌا ال ومزن ش اْرعاهةعش ش أمْكسمرم ما  جم

ن اممعي، مة اْس ش ه - ِم مونة؟ عمْهو ا مش ها الزَّْهرم ا الجم  حا
ألم ايَّة. - ممر؛ زمْهرم ش اةشْر ش  ا الوم ْو ا ش ية سم ْوسم مةش السَّ  السَّ
يَّةا. - ةا الهم  ا ٍة أشِةراكش يا ة في مشسةامقمةا الممْ رمسم ْسما ة في لمْودم مةلش ة يشْغرن ي يارم  جم
ْ  يْو ا النَّْودةتا  - قَّعش أْ  عكو م ما ة، أمعموم ِم ةا لنهمْوز. فاْارمٌ  رائا دم َِّ  المشرم

ِة نَّهمْت سش ، فمام ْ  ِورازم يمْو م ش   ن اممةش ألةلااةعا ة، فمنمْ  عمجا ِم تا المش قَّ م فمتا الر اْدنمةش عنى اال عا ة ، فمعمهم  لانامْد ا عمْ  ة  م ِةرم
يَّة.  في أْرجة ا اْلممْدما

ا ا مماةٍ  في الد يقمة، فمنمْ  عم  ِة ش في اش سمْت عمْ  ة سش مة هممَّْت اةلرمجوت، رمأمْت ادم ْ  م ْ  ل ة أمسمر ا، ومعا ِة م عمْدمااش جا  سش
غورم  رم ايَّة، فمقةلمْت لم ة: صم ِم  أشْ سى المم ة ال

ه.  - ِمْخحا يَّةا لمْ  يمْسممام لمكا اا رافش عنى اْلممْدما ِْ ِي ا إالى أشم ا ، المش  مة همحا ية ِوراز؟ أمْرجا
ِة ، سِشعو ش  - ٍة إالمْو ة. أْ تا عنى دم ٍ  ية سش  هش إلى أشم ا ، إ َّ ش اادةجم

ميَعا ة في الدةفانمة. مَّْت إلى زم ن اممعا ة عم ا العَِّخور، واْ ضم ِم ْ  مش ْت ِورازش ما  اْععمحمرم
ية  رم م الدم جم ِم تا الألَّةلااةتش  ْ ألمقمةا )الصهةوي(، وفو ة ِةهم م  اْ ألمنمقمتا الدةفانمةش إلى ما

يَّ  رم م )الاْقيِةموا جم نَّ م اةِم سم نمْي ا وم نَّى ّللاَّش عم عمقم ش أم َّ الرَّسوام صم ِْ ألم ايَّة ال عي يش رم م اةشْر ش  ا الوم جم ِم ام عمْدعم ة ة(،   م يمْسعمظا
َلا ة اْلوارافمة، ومعشْ  م إا  را ومهش َّ جةلاسةٍت عمْدتم ظا وم سور ا ما م الصم ة . واْلعمقمأْل م ام  ِ عا ا إالى ال لى في أس ة ا عاجةرم

ألمرم ة.  رورا ها ة   وم  يشووعا ا َّ في همْمرم ا الهمرم ا والسم
نَّ متا  ْولمةا اْلمشدم َّ ، عمزم يَّةا ال َّ ئموا قمْيام ممْوعا ا اْدعاهةاا ما  وم
. راكا اْلهم  اي  ِْ ةا في المم ةش اةلنَّْودةتا اْلمشِةراام  اْلممْ رمسم

ة م اْدعهةال   رم ممسورم م ا ام ة اْسعمْحام  ِ َلمةش الْ رائا ز ا واْلهمخةرا جم ِا ر ، دع ى اْسعمنم م رايمةم ال ِمألا و و م اْل ما ِا ا ْل ة ناكا عمْي ا ّللاَّ مم
ْو . سم  السَّة ي اْي ا اْلدش

ةا  زَّعمْت مش ورم ش اْلممْ رمسم في  ا ةيمةا االْدعاهةاا م وم  وم
نى الأل ةلااةتا اْلمشِةرا  َِّ ة اتا العَّْق ورانَّةم عم وائازم وال  اةتا في فمِةلي ةت االْدعاهةا. اْلجم

ممرش ااةْلمم  ْت سم يَّة، وفةزم ْولمةا اْلهم  ا يَّةا ال َّ ئموا اا في مشسةامقمةا ما زا اةموَّ ْت سةئا  ش ااهمْوزاهة اةْلممْرام زا الس ة ي، أم ة ِورازش رْ فمرادم ام
ةا  ِْ  م إلى اْلم مصَّ مة صم ْ  م زا الس ةلا . ومعا ْت اةْلممْرام هَّ م اْلدشض فمقمْ  فةزم ، صم وائازاها   سور ا.الْسعاَ ا جم  ور ل ش َّ ام

  



 رســالــــــــــــــــــة المعلـــــــــــــــــم

_________________________________________________________________________ 
                                  2222 كانون األول  ين األول والثاني    بديل العدد -95رسالة المعلم المجلد   

301 

 يــفـالخ دوّ ــالع
 الطالبة: رؤى يوسف خريسات 
 مدرسة تبنة الثانوية للبنات 

 لواء الكورة التربية والتعليم لمديرية 

 
تش الِاااةل م  - ِاااْ هم سٌر في اااااا مااااةٍ ، أم اااة صااااااااااااام ِْ أ اااة ااااةل وا ا ممام

ْ . ااِمكممنا ا، أ ة قمعمْنتش  مَّْرعش ش ْ  و م  المَوو م وأْهنمْكعش ش
 أعِنمو م ممْ  أم ة؟  -
، أْ تم الِ و  )فورو  اورو ة(. -  اةلألاعا
ْ  عاةمو  عمْقرناا   - تم إلو ااة ما تم ةأعواْ ومْ  أو م  ؟، ولمْ   ِنْ  مْ  أ ااْ

تم  ْ  ماا و ااة فااااي مااة  ِنمْ  ع  هونعااكم أ؟ فأعوااْ ي  ااكم أعوااتم ما
ْ  عم و و افعش ع  ة ويقعنك إووهة (، وأ   ش ال وش الصااااااو  ) ال وجم

نقاااة  الاااح ي أخاااحهش المَووْ ، وماااة زالوا إلى هاااحها النَّدظاااة لا
، و قْم أماااةماااك اااااا قو ا  حو ااا ش دعَّى  معمصااااااااااااااا ى لاااكم ِْخاااش يااا

جةعةا، و ا  واد  . ا  و   و ِو
كم خهيهة ، ةأدية   و  ، والرَّجأهنكتم الصااااااغور قمْيا الِااااااةفق   .ةهي ااةلِا  عمةم  و  يشقةا عمْ  أعراضااااااا ا قمْيا المشساااااا  با

، وفعكتم  أو ة المج ري أ تم واةٌ  عةلمي اساااااياك عوقَّهمْت مظةهارش الدية. ...فِ تم مشْخعألم اةروا  عمْقعشا اصااااامتٍ 
ع ة اةلكةما، لمق  أوقْهتم ديةع ة لهعرٍ  م  الزم .  اِقوى ال واا و مرَّ

ِا ة الِنم ي، وعألور  ة يإهَأل ال ْ تم السااااااااااااايب يعراجش ، ومراكزا العِني ا والع رن ا اةفة.واش ممضاااااااااااااى و  م ار ا والجةمِةتا
ا عنى المِنومةتا الصاااديدةا يج ٍ  ايوٍر، أ ،عةمة ا م  عشمري، وأ ة في ِاااعةتٍ  قعا  وأع قاش م  موقٍع لموقع ةدصاااش

؛ عجر ٍة  عش ة، صِاة والعي اة ْت ولألسما ِْ  .وفي جوني في   أس رتعا

تم أفراد ة، وجنسةعا ة، وأعية  ة.، جعمةعيةا، والعِنيميةا ةا، واالقعصة يأوقهْت عجنة الدية ا: اال ِْ  ومم 

 أيةم  اة مْت و ، وألاقع  عنى الجميع، الداومة فق  اة  عنو ة مشْ حش أِاااا ر دصااااةٌر صااااةرٌ  ما  قيا أ هسااااا ة، لجِْت إلي ا 
.  ماْ  أصِبا اةية  العي عمر عنى الِِوبا

 و  رك أ  ،ع  مساااااااااعقين ة واَ  ة وأجيةل ة، و نعز  اةاجرا ات الصااااااااادية ة فةع   اواد    ةفن ود  ج و  ة، و قم صاااااااااه  
  .النقة  هو الدا المعة  ل ة اآل 
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 حــامـٌق جــقل
 صفاء فارس الطحاينة

ساسية المختلطةمديرة 
 
 مدرسة بيرين ال

 الزرقاء الثانيةمديرية التربية والتعليم لمنطقة 
 

مع ي   جةئدة )اورو ة( وعِألوا  وا  
الم ار  في الممنكة، عصةع ت رهيعي في ممةرسة 

م  ااهمةا مة  ةلع ، و نغت  اهواوعي العي  ةلت مؤخر  
 .ةم  ال ِي عو   
 دعى ل ة اا يِع ي ل ْ  فنا م  اِ   ،لنكعةاة  "أعوأل 

 وفالظر  ظا ا  في ةموقه   م ي رنِعي عِخحش  لمةحا اآل ؟
 اةبالكشاع   الرس ؟ في المن دة رهيعي معجةهنة   الراه ة
 ،مؤسر  اقصصٍ  الواة  هحا في رأو   ع  يِي رو  
  إالي .مخعنهة اِسةلوبٍ  ما و ةع   ويسو   واله ة و  
 عنى رس ا ال في وأخهقتش   وعيمة قصة اعةاة في فِنتش 
 الواقع  مرار  ي ة أشدةكي لودةٍ 

 قنمي عنى ودةق  ٌ  ،اج    ومسعة  ٌ  أ ة، م مومةٌ 
ا   اة  أ  واِ   الظروف أدنكا  فيخة  ي  ال حي تش  الوقت، عوفر ع   هم ي جش  ل ة ."اا مع مِضنعي أكةي  أصادم

ِة والكعةاة، اةلرس ا  الخةصةم  اةجوا م  ل هسي وف رتش  . ألوا ٍ و  لنرس ا  و فةعرٍ  وأقٍَ ، أوراألٍ  م  الِة  ، في المشِج 
 ج وى    و   لك ..  انسو  ة ( عمري  أ ت)و هةمقة، ِواوالعة وقألِة السة  ،الق و ا  م  ف جة ٍ 

 فاار   ردم ة م  عن  فن  عقني، ي ت أج ضتش 
زأ أو ،ةدرف   أ و    أ   و   المهضنة اموسيقةي واسعمعِتش  اةلِواوالعة، وعنححتش  ق وعي ِر تش   .ةخأل ا   ألر 

ا   اضةعة ةمؤ ا   ضموري  ون  ِ ي حاعي، عِكن ي  الندظةت  حهل اسعغَلي اِ   ال ِمة أرف  واِ  ي الوقت، هحا اش
  و ةالسم

 أشعز ي  .ق يمة ةأوراق   وأمز أل  الرس ، أكره أ  أدةوا. ةأدية    االكعرا  ع   في وأهرأل  ،ةدو    لنيِ  أسعسن 
 م  أهربش  سر.أك ةأوراق   مز قتش  لنكعةاة، الد و  مِةعرش  اجعةدع ي االهعمة . وانمة عسعد  ال خر ِةت اِ   ة  هسي
 أشم ي. رعةاس ع ع ي الداةيةت لك . الد و  لعاة ا أمي مع جن ش أ. الم زلي اةلدجر المسعمعِة  ور أشمساش . حاعي
 امعةاِةا   هسي  ع أشسر ي  يو مة. العوأ  أخو ة مع الورأل  ينمِبا   هس ة عشِغا سش    ةعةم   عِر السَسة حات اي عي عشمةري 

مجر   العهاور في ، سةعة اِخاةر الكورو ة٤٢مسنسٍا عشرايٍ  عنى ج ةزا )الَيعوب(، فةلعنهةز مِغوا عنى م ار 
 .ةإألَق  العقنوب يو  الق وات هور وار  
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لست م  عِةأل المسنسَت. مضى وقت ألونا م ح آخر فن  ِةه ع . لك  لي  ه ةك مة أفِن  هحه اةية  
سوى المِةه   .. أو قرا   الروايةت. هحا لو ا ت في م زلي و و  اعيي  لك   إجةزعي العي ظ  عش ة أسيوعو  درمع ي 

  ةة القرا   أيض  م  معِ
ا إلى أجٍا ينيةلو ة، وسعألو  ةهحه اةية  اةر ِة عِر، العي ألةلت وامع ت وعِِيت إلى اس و  وأر ِو  ووم  

 ع  ماعيعي الصغور  ومرسمي، وسيٌب لنغرأل في ادٍر م  االِعيةأل  اهور مشسم ى، سيٌب في ماوسي اِو   
عو ع ة اهةرغا الصير. فةلندظةت اةولى ل خول ة عِو  أخعي م  عمن ة السةعة الخةمسة اا مسة .   عظر 

إلى الم زا مشسن ية.  سعقين ة اصرخةٍت عدحورنة أ  عغعسا وعشِق  و و ة. ععنوهة ضداةت هوجة  وهي عنو   يو و ة في 
 .19ال وا ، واِ  ة ع هك ع  ة الكوفو  

عْ أس ة  عو ع ة. عشخيارش ة ع  ألهفي  عشغيظ ة يزنةرع ة الخةألهة لم زا أخي ِم ا  ن  الصغور الحي أِام َ   ة  دش . وعقيي
اش  عغعساش ف ِع ي ادعضة م  ادسر ا المِعةأل.   ععسناش  ةأدية   . ااسا عمألطع قألة واِ   ة اةرناةا  عنى ععم  ش . سيةيم ة وعي  

ن مة ا المألي  لعسرأل سةعة  ع ه ش فو ة م   ةرجونع ة خهية  ع  أمي. أشِةراش ة الجرنمةم امعٍِة ايور   عضدكش  إلى
ْنتش  ِم . رئعي الصغور  ليست مِعة   عنى اا هحا ال خة  الكسوم.  عاة اش ال ظراتم الين ة  و ضدك.  شْولاي ال ميمةم سم
 !ل  يا  ةم  الوقت. س   ِو  دو  أمي، واِ  ِوئ   اِحر  

ر  أخرى. ةعمسك هةعه ة ال قةا وعغأل  في مواقع العواصا االجعمةعي، الهيسيوك عةر ، والواعسةب ع ةأدية   
 ليست ود هة، ان  ة عسعدوح ة هواعه ة ال قةلة، ف عِي  ي ة مرهمو  واِ   ة سنيت عقول ة. 

 ي ففجِ ، عص ر م  ة ضداٌة خةفعة. ع عقا ع وى الضدك إلو ة. عرفع رأس ة وعخير ة اموقٍم دصا مِ ة  
 ت يإجرا  فدص اورو ة" ال وا  عحارع . "دعى المصةب اةلعدس  الموسمي يِكم في  هس ، فيسةر  أس ة 

عضدكش و ِةراش ة الضدك. وععكررش المواقمش وععكررش الضداةت. فعممام أخعي م  حاراهة، و مام م  مِةراعا ة 
 الضدك.

ِتش لنهدصا هحا الصاة ."  اععنى وج  ة وجوٌ  حاتم ووٍ ، جِن ة  عسة ا. "لق  أشخضا
اةر ال ةئجة، وايعنِْت رألواة المِةعر المانومة، لدظةتش الصمتا ال عي عنْت انمةع ة، ِق ت ع ة م اةف

ا  لعنقي ا  يو  يراس  الخألر    لوعرا ى ألهاش أخي الصغور وهي عضم   إلى ص رهة ام  ع عازع  م  دض ا أم 
 ."ا"أ عظرش ال عوجةم ه   

ن  ة ا عظر ة   واقنٍ  جةمٍا، اش
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 تــزولـوس غيمـــة
وسالطالب: 
 
 الخرابشة سليمان ا

 المختلطة الثانوية ضري الممدرسة 
 السلط قصبةمديرية التربية والتعليم ل 

 
 لعنقي ة وم   معِوقو   ااسور   أسةعحع   ويديو   م ارس    اخا ونعِةكسو   و رسو  يِكنو   ونِيو ، اةألهةا

 مِع  ماة   اخا أ هس ة ل ج  ،ان ة ال  ية اقةت في ال ة  جميع عنى خيمت سو ا  هيمة هاألت فجِ ،.ال رو 
  .سةر  والألةلاة الغيمة يو  ألونا دوار  ارف، الم زلي( )الدجر مىيس

 أ ت؟ م  لنغيمة:  سةر  قةلت

ِ   سِجِنك  ،اورو ة فورو  أ ة اايرنة : أجةيع ة  وأص قة ا  مِنميا  عرو   أ عا  ول  م ةزلك ،  اخا ععِنمو   ةجمي
 .الم ار  في

  راك؟  أ ل ة واوم إلو ة أعوت ولمةحا ة:م زعج سةر  عنو ة تر   

حا اِعو ا ، عرو ي وال  ظوم هور ماة  اا في أعيل اورو ة، فورو  أ ة  ة:عأجةي  لك  سييت أجسةما ،  خنت وا 
 وهي  سةر  إلى الهورو   ظر.اةعراك م  وهورهة والص ات الع ه  وضو  والعِب اةارهةأل يصواا  الحي المرك
 قصعي؟ لك أكما أ  عرن و  ها خةفت: اصوت إلو ة ةمعد س   ةخوف   وعرعِل عااي

 اك؟ س صةب اوم أخير ي ولك ، ، ِ  معر   : أجةيع 

 المصةفدة اهِا آلخر ِخص م  الِ وى  وسع عقا سعصةيو ، ال ظةفة اة ِ ا  أد ا  المست إحا سقة: ااا أجةي ة
 اةلسِةا. سو عِر الحي حاحالر   خَا م  ال وا  أو

 المِانة. ل حه دَ   عج  اوم لعهار مسع هر  سةر   ع ةر    وآه آه
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 النِو . الهورو  هحا م  لنوقةية ادا م    واد  اا ليهار سمِع  مة عنو   توقص   دول ة أص قة هة  سةر  جمِت

 الع ه  و عقا ال دعى اةق ِة  نا  أ  عنو ة :فقةلت س ر  أمةة، اِض   اِض ة يو  المسةفةت  اةع  أ  عي   اقعر 
 الِألة . رحاح واحلك ِخةصاة يو 

 في ال ظةفة عنى والمدةفظة ،والصةيو   اةلمة  اجو    الو و  هسا عنى المواظاة عنيا  سِقعر ف أ ة أمة : سةر  تقةل
 .اةسعمرار الو و  عِقي  مع ماة  اا

  الدية إلو   لعِو  اةي ، إلى م   والعخنص الهورو  لنقضة  عنى ومِةرف  اص قة ه م    اا لوخير اةص قة  حهب
 .ج و  م 

  ؟ سةر  ية حهيت أو  ج و ، م  الهورو  صوت سمِت وفجِ ، مسعاِر  ضةداة هرفع ة إلى ةر س وعة ت

 عرى  س جِنك لحا ماة ، اا في دول ة وأ ت  مرك رأوع ة إحا إال اسِو    عكو   ال أ ت  هيي م  لك ية ل : قةلت
 وهسنت هرفع ة  ظهت س  ، دعرائ م  فة زعج ،و و ة عنى ووضِع  الو و   مِق   سةر  مساتأ حهيت. أو مة ال ظةفة
 إلى ه ة م  ال ظةفة سِهرب رائدة أألو  ال أ ة ،ياهي ،ياهي: قةئَ الهورو  م  ة فة زعج ق ةع ة، ولاست و و ة
 اةي .

 ا،وأخور   . م  والوقةية الهورو  هحا خألر م  أ هس     يدمو  اوم عِنمواو  الجو ، الِما ي حا وأص قةؤهة سةر  فردت
 الصدة وامعَك واالجع ة  الِن  أسةس ة ييضة  ةادن   ج و  م  م ارس   إلى ليِو وا اعي  ، ة القع  الجميع حهب

 والِةفية.

 (.اةدنى )م رسعي :جميِة ل ر   ج و  وو  ِم  خضرا  وعألنع ية ِة لعِو  ج و ، م  الدية  وعة ت الغيمة عَِت
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  د؟ــعـاذا بــم
 فداء حمدان المعلمة:

 مدرسة عائشة بنت 
 
ساسية المختلطة بكر بيا

 
 ال

 مديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة
 

ة.إ ، أل جر  الم ا     ة الخةمسة صاةد 

اسااااعيقظت ساااانو ، عوضااااِت س  صاااانت الهجر 
لى   اةل عة  أ  وجِا ووم ة إوعضاااااااااااارعت 

 .ا و راةخور  

د ى إة ل ى و عات زوج اة الاحي يِماا موظه  
أل ةا لوعما  م  الندخرج اةكر  ، و المؤسااااااسااااااةت

ألهةا يقةظ اةإياةص الِما، وأسااااااااااااارعت إلى 
وااا سااااااااااااااِاا  حلااك  وياا ألوعج وزه  لوو  جاا واا . 

ال ع    :الجمااا الصااااااااااااااااةديااة، فعجاا هااة عقوا
رعااب لااك عِااةلي ة  ااتا أو  ،سااااااااااااا ااة ااكأع ظوم 
لى المةئ   وع ةولوا ولو إسااااارعوا أهية  ،ِاااااِرك
 م  فألورا . القنوا

ية صااااااغوري  ات لنرضاااااايع الحي وااي وعقوا ل  ينألم: صااااااير  هةعوا الدقةئب ةضااااااع لك  ِااااااألةئرا  ية أعزائي، وعنعه
   سِعهرغ لك اآل .

ة  هيةال إ وعقوا: الساااااةاِةلى الساااااةعة إج زت صاااااغورهة ودقويع  ودمنت دقواة الِما وهي ع ظر   ِ وال ي لق  أة ي ر 
 .عِخر ة

خاحت عقو  عنى م ااا اةماة  ل  ، س  أ ول  ع   ر ط أدزماة ،في مااة ا  ورايوا الساااااااااااااياةر  ااا   ،خرجات مع أألهاةل ااة
  َ هن ة  زا وو عع  واسااااعو عع ، ره  ااة  أل، ممزوج اساااارعة مِع لة لعصااااا لم رسااااة اي  ة الاِو   ع  م رسااااع ة قني

 الدضور دعى  أل جر  الألةيور   اعيت اسم ة عنى سجاألى م رساع ة ومة إلعصاا  ةهة رت اسارع، س  الرضايع
 الصاةدي.

ة دمرا   و   ة خألوأل  ورساامت عنى و العي عدمن ة، فق  قا الدقةئب فِساارعت لندضااة ة لعضااع اي  ة وعخهم م  س 
 .أ  عِ ي حلك
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اااارع ة عنى ج  هة، ،أوصااايك ا  عزنزعي :قةلت لندةضااا ة  :ع ة يح اةي ع ة عمساااك األرف ر ائ ة و ا  و ، واساااعو عع  ِو
 ! أرن  الحهةب لصهي ،مةمة ،مةمة

 دي. حاعي الصاةدضور   ةية الير ةمج ااو عع ة في صه ة وعوج ت لأو ، مضت عنى عجا ممساة و  ألهنع ة

 .وراأل االخعاةر الحي ل  ععما  م  عصديد  في اليوتأكمةا عصديا إدو  ة  ارت في رأس ة همو  

هة الوو  ل  ، وعحارت مِاااااااااااااروت العموز الحي دةولت الي   في  و ية  لعدةوا أل أوال هة م ح ع   أوالوجاة العي ألني ة 
او  ل ي ال يأعم ى أة ا  ة  أعمةلي في الم رسااااااااااااة  و  دةجة لعِجون ة، اة  الوقت اةفي  ه لو آآآآآآآ ول  عكمن  اِ ، 

عني، فن ي الكسور م  الِما ي فعر الَِمةت والعدضااااااور  اي أ جز اِك اةمور المعراكمة؛ ِااااااغةا الوو إدصااااااة 
 .اة نوى م ح الصدَ ، وعصديا  فةعر الألةلاةت. هحه اةفاةر العي ِغنت سأمر الألةلاة أواسعهسةرات ولي 

لجر  ا خرى ه ةك. و أل  أعي ت فار  ه ة وعزرت  ،وأخحت سااانوى عع قا م  دصاااة ةخرى  ،ي أت الدصاااص ال راساااية
 .ة ا ع ة  ال وا . ايعسمت سنوى ره  مة يظ ر عنى وج  ة م  العِب والِدوبمِن   

ااارت الدةضاا ة العي قةلت ل ة: اة  همت اةلِو  ، عظةرك ألهنك ألوا الوو  اة  فحهيت وأدضاارت رضاايِ ة ال ةئ  ِو
 ا اسمك     مر   

ِ  أا لك، س  ِاااار   :ِاااةداة وقةلت ةرسااامت ايعساااةم ي  ة ة لنسااايةر ، قة ع ة وعوج ت ةخح ادضااارت ألهنع ة وعوج وا جمي
 م  م رسع  الحي أمضى سةعة ا عظةر اِ  موع  ا صراف الألَب اآلخرن .

نو ة لعق   مة هو واجب ع، اةلره  م  عِي ة  ِاااةأل ةعة ت ي   وهي عساااِل   ع  ووم   اوم قضاااوه مدةولة عج و  
ةويمنؤهة اا ،مومع ة وم رسع ةأعجةه يوع ة و   ِ  .صرار أ  عدةوا عنى ق ر المسعألةت أ  ععموز ي   جمي

 ا:جةاة أو ر   إسؤاا ل  عج  ل  .. لى حه  ة سؤاا"إولك  لألةلمة عاة ر 

 !مةحا اِ ؟

 *ة  وعو   الن   قو  *
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  وشعبِه العظيم سالٌم على األردن  
 رشا علي بني عيسى :الطالبة

 مدرسة تبنة الثانوية الشاملة للبنات
  لواء الكورةمديرية التربية والتعليم ل

 
 .اا جةز والرخة م  والِألة ، م  الِ ة  والي ة ،  حامئةش عةٍ  م  الي

ر ر الحي اة  أ  يِيِاا  الدةضااي  ، خِاايةم ظَ  ال  ة" رو  ية أيوي اف ا الوأل  يرودك" قوا أد  اآلاة  ال
ااااااااااااات  اةدع ا  لونٍة سااااااااااااو ا ، ف  وئ ة لنِاااااااااااا  ا  وماة ع   ع     م  االرعقة ، فمة لياست أ  عجمَّ ال مة ، دعى أِو

 الكنمةت عنى اال ع ة .
ماة ي ةع ة في العِنم  والعِني  والِما، ل ج  اِ    ةم  ا م ال ةِااموو ، وم  جوٍا إلى جوا،  سااعسمر ألةقةع ة وا 

، و صاااااااااااااش إلى  رجة العق   واالز هةر، فعشاة  الدقوأل والواجاةت، ال سااااااااااااةعور والقواع ، اة ظمة قين  رعقي ووم ة عم ة 
والعِنيمةت، العقو   اماة   ال يمقراألية وصااااا ع القرار، وحلك امة يدق  السااااااو ة يو  اةفرا ، ويهرالش اساااااعة  ة عضاااااي ش 

ها اةلسَ ، وعسألع ِجوراع  هصو  ة  ال ور والوئة .  ورو ش
 ز _دهظ   " الد و  ع  مئوية ال ولة هو الد و  ع  مئة عةٍ  م  الي ة  واا جةز"، عنى لساااااة  المِز  

 يِنيعةف، و ل اةكورعةه_ مئة عة  م  الِألة  واساااااااعمرار المساااااااور ، م  العكون  والعألونر س  العق  ، لِن   فخٌر ورن  
ة ااةكعظا اا عة  اةالدعهة  ي حا اا جةز الِظي ، الم ار  والجةمِةت   ااةفِةظ، لاحا الِاااااااااااااِ ، ويمأل المواأل و م أفرادا 

رو  الضاااايةفةم الهةخر   ومؤسااااسااااةت الِما وال وائر الداومية وهورهة، إح عشزن ا ش أمةك م ة اةلِن  اةر  ي الجموا، ويشدضاااا 
مسوني ة أ  ع أكة  ساااوا  خية أر  ية،د ا  عةرنةعرك اله و  المساااردي ة و  م  دنويةت وه اية وال سااي مة الق و  الساااة  ،

موساااااايقي ة، إ    راْفٌ  ووخز الي  ، ويشصاااااامتش الدةا، ويدورش الزمة ، فم مة دةول ة العظةهر اةاههةا ع  هحا اا جةز، 
 لساق ة اال عمة  وفضد ة يرفقة الدب ال االز را .

اِا  الِظي ، ساٌَ  عنى الموا  ال ساعورنة وال   قوا و  والمسةوا ، سٌَ  عنى مدامةا أمساٌَ  عنى اةر   ا ِو
ة الِظيمة،  با الَِقةت ال ولية، عنى السااااااااِةية والألمودةت، سااااااااٌَ  عنى منوا ا وج و ه  المشاةرام ال ولة، عنى  مِاااااااْ
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ا عنى اا  قيقة م  المئة عة  مش ادمت ل ِاااار االسااااعقرار والسااااَ ، عنى الدروب والعِسااااي  والي ة ، ِااااار ا ل  ، ِااااار  
 عنى اا
 سع ٍَا واا خعة .ا

ي ، دعى  ععَّا عش قةئ  السور  الِر ية الكشيرى، الحي اة  سةيع ة وجةزم ة فة  اقعاساااا ة جحور ال  وك صااااَيع إمة 
ة معمو ز ا وقيمة  سةيعة ،   ِ ، لوجِام لألر   ا موق ر ا عنى الظمهمر والي ة ، القية   والسااا ة ،  ار م وخأل ط وخةكم مواقه ، مشصاااا

ي ة ، إح ق    عيرمع ة ساااااااااااااخوجورا  ةْب في إفة   اامةر  عِادحافورهة، م  جة ب، وم  جة ب آخر، ل  وويِاااااااااااااوا  دا و ه 
اعمةر المساااااج  اةقصاااااى، وساااااة  م أهن  يعق ي  العيرعةت والمساااااةع ات، انمةت الس ة  ال عشوفاي  دق  ، وال عشكةفي  د  

 ِةلى. ، دعى وافمْع ش المم ي ة وا عقا إلى جوارا ر    عالماةفِ 
سموت"   دو م مررتش اقنمي عنى ععةاع خط المساور ، ةج  فار  عِااوا أوا داومة أر  ية عنى و  المؤس  

اداومة الِارأل الِر ي"، الحي أولى اهعمةمةع  يعدسااو  و ع  القألةعةت المدنية، واز ا  ع   الم ار  والمسااةج  في 
ر م ، وجة  دو  ة المنك ألَا _ردم   _ الحي أصااااا عولي ، فق  ساااااةه  وسةير وصااااا عم إلى أ  ا ع ت فعر  دافعر  

 ، وأقر  د   العِني  المجة ي، وسااااااةع  في  ِااااااِ  وعألونر الكسور م  المجةالت عنى الره  م   ٢٥٩٤ سااااااعور عة  
 قصر م   دام  العي  امت س ة عقرنا ة. 

 ى  ولة ، يا امة  ي ي يوع ة فق  يحا يم  ة  المسااااعقيا، ردي  الوج ا  ورزن  الِقا، أِاااارألم الاة ي فو ا  الِاااا   لق 
  َ ، هة  د ش   ِ  امة دقق  م  أرنةٍل، فق  اسااااااعسمر ألةقةت الِاااااااةب وااي اعةت، و حر ديةع  لخ مة ِااااااِا ة ومسااااااعقا

 يَت العألور يععاع القوا و  والعِمسااااااااااور  وأل   وأم ع ، وعزز ال  ج ال يمقراألي، وعر ب قية   الجيل، وق  واصااااااااااا 
جة ت عنك اةورا  السااارألة ية وقعنع ، اِ  عمنيٍة جراديٍة اة ت اةلهِاااا، فاة  الساااةاعش م  ِااااة   ال ساااعورنة، إلى أ 

َ  اةل دوب واةشومار، دعى ع َّ السااااااو  ِاااااجو  ة، ورجهت القنوبش  ٢٥٥٥عة     ووم ة ل يه ة عنى الِاااااِب اةر  ي، دةف
 رجه ة. 

القألةعةت  ِما عنى عألونروهو يالسانألةت ال سعورنة م ح عولي    أ َّ  ى  ر  وا   سانَّأْل ة الضاو م عنى المِزز،
و عم ة، واالهعمة  اةلجة ب السااااايةساااااي امة وخص الَِقةت ال ولية، اةاضاااااةفة إلى الجة ب االقعصاااااة ي م  زراعٍة 

ت، نِةألنو  ع  الِما في ِااع ى المجةاللوصا ةعٍة وعجةرٍ  وساايةدٍة وهور حلك، وال سايمة عموفور ِااواهر ق ر ااماة  
وجة  فرص الِما.  عخهومل  الاألةلة وا 

ااااااِا  الِظي ، ية دي حا منوك ال ةِااااااموو  في   ةماةرا   ةألوا   ااسور   اهلل دم    ، الدم قة   سااااااٌَ  عنى اةر  ا  ِو
 ةوهور ة وعم ى وجو هة، م ؛عنى  ِمة السااااااااااو ة والوقةر، الصاااااااااِو  واالز هةر، ف حا اا جةز  ِمٌة عظيمة   ِ ش ي ة

ٍ   اعاابم  اهوعاا  في رسااااااااااااا  الخألط والج ااة ، ع ااة  ج اا يٍ  قاا  دااةرب وقاا  اااةت عنى الداا و  ااا  اااة  اِ ااة  داي  د 
ا، ق  وضاع ساَدم ش عنى اعه  اليمو ، اِ ةٍ  عِرَّقت ا  الجاةه وصامو  ااصرار المعو ، الدم   س  الدم  هلل هلل ساةه  

 دعى وين  الدم  م ع ةه.
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 الّتربويّ  جمعّية جائزة الملكة رانيا العبداهلل للّتميُّز

 9199الفائزون بالجائزة لعام 
 الفئة األولى -المتمّيزون الحاصلون على جائزة الملكة رانيا العبدهللا للمدير المتمّيز 

 تماضر إبراهيم أحمد مهيدات       

 قم األساسّية للبنات.الم رسة العي فزت ع  ة :  
 :الّطيبة والوسطّية. الم ورن ة   
 :األولى. الهئة 
  إدارة تربوّية. ص:الع خصم 
 :اَت الِنمي ة  .دكتوراة المؤه ا
 : أعوام. 1 ع   س وات الخير  في الع  رن 
 :رسةلعي اِ  دصولي عنى لقب الع مومز   

  ِر سقةفة الع مومز، وعرك اصمة مؤس ر  وفةعنة في الم ار  العي أخ   فو ة.
 مت لنجةئز ؟    لمةحا عق  

ع مومز؛ ف ي يساااعد   لقب ال ةنجميع عنى أ   م  يدصاااا عنى الجةئز  هو دق  هور قةيا لنِاااك  ل ةة  ة عِألي إساةع  
 .عِعم  مِةوور عةلمي ة  قيقة، ولَ ضمة  لكوااة المعمو زن ، عدت رعةية جَلة المنكة را ية الِي  

  ؟ مة الخير  العي اكعسيع ة م  الع ق    لنجةئز 
ير عنى ال مولي ة في اة ا ، والص   ِ ق ة وال  مصةعب، وع ظي  الِما في سيوا عدقو  اةه اف اِدس  ال  عةئج.ال  

  :قضةية عر وي ة 
وجااة  فرص الع كااةمااا والع ِااةو  يو   ، لعدقو   ، وا  عوٌسو  الَِقااة يو  الماا رساااااااااااااة وأوليااة  اةمور والمجعمع المدن ي 

 واجاةت الم رسة امخعنم جوا ي ة. 
راساااااااااااااة، وأهنقات الما ار  مع ياا    ةلااةت ع  ع ا ماة عِأل ناات الا   جاةئدااة اورو اة، دااةولات جااةها   أال  ع قألع الألا 

هوف، اةلع ِةو  مع المِن مةت، وا عألة  الير ةمج  راساااااااااااااة، فقمات اِماا مجموعةت "واع  آب"، لجميع الصااااااااااااا  الا  
رساااةل ة،  رساااةل  عنى المجموعة، واعةاة أوراأل عما وا  ر  اةلهو وو، وا  الم رساااي  اةلمِعة ، م  خَا عصاااونر الِااا 

ةلاااةت ع  اِاا ، وقماات امااة قماات يعاا رناا ة، وعقوي  أ ا  الألاا  ة إعاا ا  االخعاااةرات االكعرو ياا  ب المِن مااةت عنى ايهياا 
ة  لدس    عنى معاةاِاة ي اةع  ، م  دوا  االلعزا  ااِخح   "”zoomاِقا  اجعماةعاةت مع أولياة  اةمور عنى يرمجيا 

ت واةها ع  اِ ، وعِزنزه ، امة ال  رو ، ودا  الواجاةت، وقمت مع المِن مةت اِق  أ ِاااااااااااألة مع و عة لنأل ةلاة
أِااااارات الم رساااااة امساااااةاقة " دو مِاااااةراة مجعمِي ة فةعنة" في ظا  جةئدة اورو ة؛ لعِاااااجيع المرأ ، ودصااااانت 
مةا، ره  صااااغر الم رسااااة، وقن ة ع   الأل ةلاةت، ودصاااان ة  ا عنى مسااااعوى إقني  الِاااا  م رسااااع ة عنى المراز اةو 

المراز، وقم ة اِ هة يعكرن  الأل ةلاةت واةم  ةت والمِن مةت؛ ممة زا  م  عنى اعةب ِاار  الم ورن ة؛ لهوز ة ي حا 
نة، وماة ر   دب  الأل ةلاةت لنقرا  ، وقةمت المِن مةت اِما ماة رات مخعنهة؛ لعِااااااااجيع المرأ ، مسا: الماعاة المع ق 

 عنى مسعوى الأل ةلاةت في القرا  . ةاقرأ، ممة ا ِا  إوجةيي  
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 هرحمه معزي محمد الرول
 الّسماكية الّثانوّية الّشاملة المختلطة.الم رسة العي فزت ع  ة : 
 :القصر. الم ورن ة   
 :األولى. الهئة 
 :ص  الّرياضّيات، تكنولوجيا المعلومات.  الع خصم
 :اَت الِنمي ة  .بكالوريس، دبلوم عال   المؤه ا
 : اعامً  61 ع   س وات الخير  في الع  رن. 
 ع مومز:رسةلعي اِ  دصولي عنى لقب ال   

 ِار سقةفة الع مومز، واال ضمة  لراب سهرا  الجةئز  في المو ا  الع ر وي  خ مة 
 لنِمني ة الع ِنيمي ة والع ر وي ة. 

 مت لنجةئز ؟    لمةحا عق  
ور الحي عنِا  الجةئز  في ع مية الهر  م  ي   َ   ةعق مت لنجةئز  لن   ع  دوافزهة  عنى جميع اةصاااااااااِ  ، فضااااااااا

 الع ِجيِي ة.
 ؟ ة الخير  العي اكعسيع ة م  الع ق    لنجةئز م 

 زنة   ق رعي، ورفع مسعوى م ةرعي في الع وسو ، والِما عنى  ِر سقةفة الع مومز. 
  :قضةية عر وي ة 

( الحي اسااع  ف مجعمع الم رسااة، دو  يِ    و ي  مةلي ة؛ م  أكسر اة ِااألة جال  ِااة  اةكسر جمةلي ة )الع ِةيل ال  
(، سااي مة أ  ي دظوت اِاارف الخ مة في م ألقة وعِل م عمة   سااوج ة ةسرهة عنى الي و ي  وئة العر وي ة )الع ِةيل ال  

ع   الغةليي ة م  مة، والمعمس ا في ع    ام  الهار الحي اة  سااااااااةئ    ةم  ألةئهعو  :مساااااااايدي ة ومساااااااانمة، وا ألَق  
ية ة، فةساع  فت الألن اة والمِن مةت وأولية ر   اةمور؛ إح عما  ت م  الوصوا إلي  عيقيوا اآلخر عنى مدما ال  

م ي  ةمَدظةعي العي خنصات إلو ة خَا الجوالت العي ا ت اقو  ي ة، ضام  أروقة الم رساة والم ألقة، وسااِي  
قا م الِز  عنى رسااااا  صاااااور  م  المدا ة والع لم يو   ، والِما عنى عجساااااو هة؛  ِش لرأب حاك الصااااا  ت في الهار، ف

و  اماة وخا   اةها اف الع ِ ة لنما رساااااااااااااة، م  خَا المداةضااااااااااااارات م  قياا رجاةا الاا   ة االجعماةعيا  ة الع ر وياا  نيميا 
و ، والع ِااااار ف ادضاااااوره  في  نةرات الم زلي ة، وعكرن  رجةا ال   لنأل ةئهعو ، ومِاااااةراع مة اةفرا  واةعرا  عير الز 

مة  ل مة اممةرسااااااااة ألقوساااااااا و ي ة، امة ال وع ةالهِةلي ةت الم رسااااااااي ة، وعهِوا ااحاعة الم رسااااااااي ة، والساااااااا  فى  مة ال  
، وعو   و ي ة، اةلمول  ال  يوي  ةلااةت والمِن ماةت في االدعهاةالت ال   َ (، ومِاااااااااااااةرااة الألا  وعِنيماةت الوزار  )الصااااااااااااا 

ِي أيضااااااا   و ي ة، وعِزنز القي ، وعجحورهة )اةالدعرا ، الِ الة، المؤاخة (؛ لمدو  ةالميَ ، والسااااااا  لعرساااااااو  الس قةفة ال  
ةألئة، وألي  صاااهدةع ة العي م  ِااااِ  ة أ  عدوا  و  عِةما الأل ناة مع اِضاااا   الاِك عنى ال  دو الس قةفة الخ

و اغي ونجب، و عوفو  م    ا ت الق و  الدسااااااااااا ة لنجميع معدرن ة الموضاااااااااااوعي ة الع ةم ة؛ إح إ   ي أ ظر  الحي
ة ا ةلنهر  وفقا   عاةر مة لع ِنيمي ة،  و  اةخ  اِو  االعلقيماة أعماةلا  وماةهو ع اة، وا ِااة  أسرهاة عنى مدمو  الِمنيا 

اااااااةئج المو    يو  الأل ناة أ هسااااااا  ، وأولية  اةمور  يِع   م   ية ة؛ فاة ت ال  عوجة زنة   أواصااااااار اةلهة، وقو   ِو
. ولمواصاااانة مسااااورعي صااااوب إكمةا  ِاااار رسااااةلعي المعمدور  دوا  و ي  والم رسااااة، واايمة  اِهمي ة الع ِةيل ال  
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،  شقانت لم رساة عدوي أيض   ِار عنك السقةف لأل ةئهعو ، وحلك ا ةة، ضام  صاهوف الِ   اةكير م  المو ا  الع ر وي 
 مة أدم    عني .

 
 ماهر محمد سالمه القراله

 للبنين. : المرج األساسّيةالم رسة العي فزت ع  ة 
 :الكر .  الم ورن ة 
 :األولى. الهئة 
 :ص  شريعة ودراسات إسالمّية.   الع خصم
  اَت الِنمي ة:المؤ ، ماجستير ه ا  .بكالوريس، دبلوم عال 
 : اعامً  98 ع   س وات الخير  في الع  رن. 
 :رسةلعي اِ  دصولي عنى لقب الع مومز   

ة م  خَا م ير الجااةئز ، يااإعاا ا  وعدهوز قااة   عر ون و ،   ِااااااااااااار عجر عي الع ر وياا 
مور، ي  وأولية  اةوعمو زو  ااةايا ات والع ألور واا جاةز، يإِاااااااااااااراك المجعمع المدن  

 م  أجا عدسو  الِمني ة الع ِنيمي ة.
 مت لنجةئز ؟  لمةحا عق  

رهاة م ي وم  زمَئي المِن مو  في الم رسااااااة اظ ةر اا جةزات والع ألورات المسااااااعمر   في الم رسااااااة ل خرن ؛ 
ة في ااماة ةت المعةدلعدهوزه  عنى عألونر م ارسااا  ، وا   ال مساااعدوا مع الِما وااصااارار، ره  قن ة الموار  و 

 الم رسة.
  ؟ مة الخير  العي اكعسيع ة م  الع ق    لنجةئز 

 .  عألونر إ جةزاعي وماة راعي وأعمةلي، ووضِ ة في إألةر م ظ  ، وعوسيق ة؛ ل قا أسرهة في المو ا  الع ر وي 
 :ة  جةدي  قص 

،اساااااااااعخ ا  هرفة عك ولوجية العِن :  ماة ر  ر الع ك ولوجي  ة الد وسة وأهمي ة اساااااااااعخ ا  وساااااااااةئا الع ك ولوجي لمواكاة الع ألو 
مِي  اةكسر مرو ة  ةلألناة الم ار ، وخصاوصا   في المردنة اةساةساي ة ال   ية، ولوجو  ألناة ل و   الد   الاصري  والس 

، ارعِوت، اقةئ  لنم رسااااااااة، وادضااااااااور فرن  القية   واا ار ، اسااااااااعد ا  هرفة وساااااااااةئا  م  وسااااااااةئا الع ِني  الع قنو ي 
ع ك ولوجية الد وسة، اةلر ه  م  قن ة الموار  وااماة ةت المعةدة في الم ار  اةسااةسااي ة ال   ية، وعنى وج  الخصااوص ال

يمة    ة لنأل ةلب، م  ة يعق ي  أفضاااااا وساااااةئا عِنيمي   ةمة وعِن   اِ   وجو  ا عر ت، ومخعير دةساااااوب، وأج زه اميووعر، وا 
ر أل ة يوصااااانة )ينوعو ( في هرفة صاااااهي ة مساااااعقن ة، يقو  المِن    يوصاااااة(، دو  ع    43قم ة يعوفور ِااااةِاااااة عرك )

خصاااي  اِرك ال  ر  عنى ِااااا فو ووهةت؛ لوعما   الأل ةلب م  ف   واساااعيِةب ال  ر   ير أل ة ع  ألرن  هةعه  الِااا 
 اِقا  وقت وعكنهة وأكسر جو   ومعِة.

ه ي   ال  ف الِة  : ؛ لعوصاااااااااااااوا المِنومةت، و  عوظوم الع ك ولوجية الد وسة في  مج الع ِن   الصااااااااااااا  د ا  واالكعرو ي  ا 
راساااااة  ، وعوفور الع  ةه  يو  ادعيةجةت الأل ةلب، و ر ةمج ال   الع هةعا ااوجةيي  يو  المِن   والأل ةلب والمدعوى الع ِنيمي 

 المق    ل ؛ لعدسو  إ عةجي ة الع ِني .
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ِنمي  لكعةاة والدسااةب اةسااةسااي ة، ور ط المدعوى العدساو  مسااعويةت الأل ناة في م ةرات القرا   وا اةه اف الس ة وية:
راساااااااي ة اِمسنة عنمي ة واقِي ة، وعق ي  الم ةرات عنى ِااااااااا أ ِاااااااألة وألِةب عهةعني ة، مدوسااااااااة وهة فة،  لنماةد  ال  
ور  والدراة، امة أ   ة عساااااااما لنأل ةلب اةلع ِن  وف  ق راع   وت والصااااااا  ومعسااااااانسااااااانة وجح ااة، م عمة اِ ةصااااااار الصااااااا 

 .الخةصة
: ب يعوظوم الع ك ولوجية الد وسة، وعوفور  ساااااااة  اةسر الع ِنيمي   َ عنى الأل ةلب: ع مية الجة ب المِرفي  واة ائي  لنأل 

ب ف ماا    َ ة الع ِني ، وم ا الأل   ةمِقولااة م  الر ادااة والمرو ااة؛ إح إ   لاا و   القاا ر  عنى الع دا   في وعور  الع ِن  ، وايهياا 
عنى  ة.عِنيمي ة عِةو ي ة يو  الأل ناة اةسااااعخ ا  مصااااة ر الع ك ولوجي ة    الع ِنيمي ة، وخن  آفةق  لمدعوى المة أكسر ِااااموال  

، ووضااااااع خةرألة ألرن  واضاااااادة  المِن  : زنة   الع هةعا الماةِاااااار وهور الماةِاااااار يو  المِن مو  والمدعوى الع ِنيمي 
ب، مسا مة هو المعوق ع م  اا  ألةلب، والمعألن اةت لنوصااااااوا إ  َ لى ال  ف المرجو  م   ، وعساااااا  ا عنى المِن   لنأل 

ة المدوساااة، وا عألة  فرصااة لنمِن   يإع ا   ِم ل ى الأل ةلب، ومِةلجع ة ماةِاار  أس ة  الدصاا  عد و   قة  القو   والضاا 
 اِاا أفضا، وف   االدعيةجةت الهر ي ة لنأل ةلب. ةال  رو  مساق  

 
 ّثانيةالفئة ال -دهللا للمدير المتمّيز المتمّيزون الحاصلون على جائزة الملكة رانيا العب

 ابتسام سليمان حمد الّنوايشة

 سواة ي ت اِب المةز ي ة الس ة وي ة لني ةت. :المدرسة التي فزت عنها  
 اةهوار الج و ي ة :المديرّية. 
 :الس ة ية.  الهئة 
 ص  مِن   مجةا عر ي. :الّتخصُّ
 ـالت العلمّية    ينو  عةٍا. – اةلورنو ا :المؤهِّ
 أعوا . 4:عدد سنوات الخبرة في الّتدريس 
 رسالتي بعد حصولي على لقب الّتميُّز:   

 ِاااااار سقةفة الع مومز، و ع  المعمو زن  في المو ا ، وعدهوزه ، والدهةظ عنى لقب الع مومز 
   م  خَا الع ج و  وااليعكةر.

 ماات لنجااةئز رز أعمااةل   ، وعيةوفارناا   ةومااة ياا   ة  مِ وياا  ة  ااة يوئااة دااةضااااااااااااا ااة لنع مومز، وعاا ع  المعمو زن ة؟لمااةحا عقاا  
ي اعةع  .  و ِةألةع   وا 

 ما الخبرة التي اكتسبتها من الّتقّدم للجائزة:   
ااااااااااةما، لجميع جوا ب الِمني ة الع ِنيمي ة والع ِااااااااااةراي ة الدقيقي ة، والِما يرو   عوسو  الِما اِاااااااااااا م ظ   وفةعا ِو

سااةت المجعمع، واحلك الاد  ع  جوا ب الع مومز، الهرن ، وفعا ق وات االع صااةا، والع واصااا م ع جميع فئةت ومؤساا 
ظ ةرهة ع   الجميع، وا عة   ال  ظر يخألط ال  مو الم  ي  لإل ار  والمِن مةت والخأل ة  الع ألونرن ة لنم رساااة، ومعةاِة  وا 

ات، والمضااااااااااي   ائم   وجة  دا  ل  ا دو الع مومز، وع   الع وق م ع   أي  عةئ ، يا عجةو  ةجميع المسااااااااااعج   ألرأل زه، وا 
إي اعي ة، وعِاااااااااجيع الجميع لنمِاااااااااةراة في هحه الجةئز ؛ لمة ل ة م  أسر ماةِااااااااار عنى ِاااااااااخصاااااااااي ة وعألة  الهر ، 

 وا ِاةس ة عنى أ ائ ، وعنى مجعمِ ، اةخعصةر م  أ ت، واوم سعكو ، وأو  سعكو .
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 تحفيز المعّلمين: 
وعو ي  آللي ة ا نب لع  رن ، وعساااااااااااا وا الواجاةت، دو  إ  ي أقو  ي ع  فرص الع  ر أقو  اةسااااااااااااعمرار يعغوور ال  مط الر 

، إل (،  ورات )مِن مو  جاا  ، إ مااةج ال  وت االجعمااةعي  والع ألونر لنمِن مااةت، م  خَا عدهوزه   عنى دضاااااااااااااور الاا  
ار، ساااااااااااجا ز م  يقم  األر  ماة رات، عخ   اليوئة الم رساااااااااااي ة )اعب الِااااااااااا   وأ عم    في مجعمِةت الع ِن  ، وأعز 
ع  م  ج ةت  اة ا (. أمةر  الِ ا والمسااةوا  في عوزنع الم ة ، أراعي الدامة في دا  المِاااَت، وأسااعقألب ال  
ة، وأِاارا    في اع خةح القرارات المعِن قة اةلم رسااة  ، وأدرص عنى مِااةراع    م ةساااةع    الخةصاا  خةرجي ة لعدهوزه  

، إل (. )الخأل ة الع ألونرن ة،  ع  الع ِن  ، يوئعي اةجما،  االععمة  الوأل ي 
أفخر في ع     عةئج دق قع ة م رسااعي )الأل ناة(، دو  دصاانت ألةلاةعي عنى مراكز معمو ز  عنى مسااعوى النوا  في  

الس ة وي ة الِةم ة، وجوائز عنى مسااااااااعوى الم ورن ة وااقني ، واعب ِااااااااار و روت ومو الي ةت في المسااااااااةاقةت المخعنهة 
ي ، عدا   زت الس قاة لا و    م  خَا إِاااااااااااااراك    في يرامج؛ لجِن    فئااة  القرا  ، )اايا ات الس قاةفي  النياةقاة، إل (. عز 
مت آسةر   فةعنة في المجعمع )ِااااك (  اواة ر، أ ة أِاااةرك م ار ، اصااامة وأل (، وق   واضااادة في )المجعمع المدن ي 

اااةت رعةية الوال و  ةر ، المِاااةراة يورقة عما ااألفي ماة رات عر وي ة ومجعمِية ) ع  قضاااي ة سااارألة  الس  ي، وِر
 ، ساااةت المجعمع؛ لندصاااوا عنى  ع  مة ي  الِة   لعألونر الم رساااة يرعةية جَلة المنكة را ية(. الع واصاااا مع مؤسااا 
وصاااااااية ة وعوفور المساااااااعنزمةت. الم رساااااااة: أساااااااِى لجِا م رساااااااعي في الأل نيِة، دو  وع   اساااااااعقألةب الهِةلي ةت 

ورات الع  رنيي ة، مع اااةت وال   دم اةألهةا، مساااردي ةت، جمِي ةت خورن ة(، واساااعضاااةفة الهِةلي ةت عنى مساااعوى )الوِر
ي القرا  (، وفعا ق وات الع واصااااااا )صااااااهدة  ، عد   رنم، المساااااار  الم رسااااااي  الم ورن ة )النيةقة الي  ي ة، الد و  الِاااااا 

 الم رسة، الواعسةب(.
أسِى ع  اِك االساعهسةرات المعِن قة اةا ار ، و  أدق   مي أ الع ِاةراي ة في الِما، و قا الخير  والمِرفة، وااجةاة

ائ ، وأقو  ي ِااار سقةفة الع مومز، وا العوألو  الَِقةت الي  ة  . وأخور   ة ائم   ، اِو   ، ساااهور  لنع مومز ال   اجةاة ساااِضاااا 
ا لنجةئز .  ع  اسعهسةرات الز مَ  دول ة، ومسة    لم  ورهب اةلع رِ 

 

 سى الّشوابكهتغريد عبدهللا الحاج مو 

 :األميره تغريد الّثانوّية االستكشافّية. الم رسة العي فزت ع  ة   
 :القويسمة. الم ورن ة 
 :الّثانية. الهئة  
 :ص  رياضّيات. الع خصم
 :اَت الِنمي ة .   المؤه ا  بكالوريس، دبلوم عال 
 : أعوام. 5 ع   س وات الخير  في الع  رن 
 :رسةلعي اِ  دصولي عنى لقب الع مومز   

سقةفة الع مومز، م  خَا االجعمةعةت، والنقة ات، ومجعمِةت الع ِن    أساااااااِى ل ِااااااار
ة، وم ار  وزار  الع ر ية، يعوظوم أ وات  ة،  اخاا ما رساااااااااااااعي وعنى مساااااااااااااعوى ما ار  الع جم ع، والما ورنا  الم  يا 

 ةت واالع صةا.معك ولوجية المِنو 
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 مت لنجةئز ؟    لمةحا عق  
دية ؛ المساااع ا  م ى ال ومِةرف ج و  ، ع عم ي في  موي  الم  ي  واةكة يمي     ة ساااعكساااي ي خيرات وم ةراتة

 أ ا  ألنيعي وزمَئي، وعدسو  أ ا  م رسعي، في اةف ة مجةالت الع ألونر.   لعألونر
  : الّدّقة، والّتركيز، والّصبر، والّتحّمل، واإلرادة؛ لتحقيق الّنجاع.الخير  العي اكعسيع ة في العق   لنجةئز 
   ة  جةدي:قص 

 ". مِة  ص ع ال  جة  " اسم المبادرة:
يةت لعدقو   مو  م  ي  مسع ا .الهدف من المبادرة:   عد  

 المِن مو . الفئة المستهدفة:
 الوقت، ومقةومة الع غوور. :الّتحّديات التي واجهتني، والّتغّلب عليها

   :اإلجراءات التي قمت بها لتحقيق قّصه الّنجاع
م   عدهوز المِن   الجاا واا  والمقااةو  لنع غوور؛ لنعاا  رنااب مر   مع المِن   الجاا واا  والمقااةو  لنع غوور.عقاا  النقااة ات المساااااااااااااع

موا. غور عق  دصاااااص  موحجي ة؛ لنع أليو  عنى مساااااعوى الم رساااااة والم ورن ة. الز  ى صااااا ةعة عن ع رنب المِن   الصااااا 
 .ةالهو ووهةت الع ِنيمي  

   :ى الميدان الّتربويّ اإلجراءات التي قمت بها لنقل أثر العمل إل
ار والع ق ور، عنى مسااااااعوى  ال  مو  الم  ي  المسااااااع ا  لكة ر الم رسااااااة. دصااااااوا المِن مةت عنى الِ و  م  اعب الِاااااا 

. الم رساااة والم ورن ة. ا   جة   سااا ارعقة  المِن مةت عنى  ظة  الر عب. دصاااوا المِن مةت عنى ِااا ة ات ال  مو  الم  ي 
. %71ة ألنيعي في الس ة وي ة الِةم   مجعمع عِن   م  ي  لع رنب المِن   عنى عصاااااااااااامي  خألط إجرائي ة  لنع ِني  اةكة يمي 

 لنع  خ َت الَِجي ة.
 :  نصنع الّنجاع امعً 

يشِ   ال  جة  م  اةِاااااية  السااااا  نة الممع ِة العي عدعةج إلى الكسور م  ااصااااارار والِزنمة م  قيا اةِاااااخةص الحو  
جِنت م  م رسااعي م رسااة  اعمة لنع ِن  ، وعمنت مع المِن   الج و  الحي واج ت وق   يدنمو   ائمة اةلوصااوا إلي .

ِواةت مِ ؛ ف و ال يمعنك الكهةيةت العي عؤه ن  إلى إيصاااااااااةا رساااااااااةلة المِن   لألنيع ، إضاااااااااةفة إلى  الِ و  م  الصااااااااا 
، ورفضااااااا  ِواةت العي واج ع ة مع مِن   مقةو  لنع غور ادا   لنع ِني  الع قنو ي  لمِنومةت واالع صاااااااةا، لعك ولوجية ا الصااااااا 

موا، فةلعقوت ي   اةسااااااااااعمرار، وعدةور ة في ساااااااااايوا عدقو  ةمع ر     ة اعم   ةدو  صاااااااااا ِت م    مِن م   ، ون ر ب مع الز 
ة ا ِا  عنى أ ا  ألنيعي، فعِن موا اااةلنِااب والع دنوااا والع راوااب، وفجااِ   ؛ مماا  ن   الوظيهي  ال  جااةدااةت، واالرعقااة  اااةلسااااااااااااا 

ِ  عوق هت الد (، فصاا ِ ة م ي اةكير: جةئدة اورو ة )ال لنع ِن   الوجةهي  االجعمةعي   م  وسااةئا الع واصااا ةية  مع الع د  
ِ   ؛ لعدقو  ال  مو  الم  ي  المساااااااااااااعا ا  وصاااااااااااااوال  ةألرنقا   اصاااااااااااااهوف  ةلألاةلاب معما   م  أ وات الع ك ولوجياة، فعهاةعن ة م

غورِ؛ فافعراضاااي ة، ودصااا  ة الهوز اِِااارات المساااةاقةت وال  جةدةت قمي  صاااة ع الهو وج  ة المِن   الصااا   ووهةت لعِن   الر 
 مسع ا .
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 مروان عبد الحافظ عواد أبو الّربع

 :محمد بن القاسم الّثانوّية للبنين. الم رسة العي فزت ع  ة 
 :القويسمة. الم ورن ة 
 :الّثانية. الهئة 
 :ص  اقتصاد إسالمّي. الع خصم
 :ااااااَت الِنمي ة ، ااةلورنو : فق  وعِرنع،  ينو  عةاٍ مةجسعور اقع المؤه ا  صة  إسَمي 

في عك ولوجية المِنومةت واالع صاااااااااااةالت في الع ر ية،  ينو  م  ي  في القية   الع ِنيمي ة 
مة  .المعق  

 : أعوام. 5 ع   س وات الخير  في الع  رن 
 :رسةلعي اِ  دصولي عنى لقب الع مومز   

   وعماو  المجعمع الم رسي  يجميع ماو  ةع ؛ اظ ةر عمو زه .عِزنز سقةفة الع مومز وااي ات، وعدهوز 
   لماذا تقّدمت للجائزة؟

ساةت الح ات، وماةفِ  ال  ه ، وعمس ا ق و  دسااا ة ل خرن ، وعق ور   يةت، وا    الجةئز  المقعر  السااا الِاااغهي يخوك الع د  
 .اصةداة الجَلة ال ةِمي ة المنكة را ية الِي   

 بتها في التقدم للجائزة: الخبرة التي اكتس
ير ق ة، والع راوز، والص   والع دم ا، واارا  ؛ لعدقو  ال  جة . ال  

ولي ة والوأل ي ة، والسة وي ة الِةم ة  :العقلّية النامية اة ت الم رسااة عِة ي م  ع ٍ  في عدصااوا الأل ناة في االخعاةرات ال  
ة، وعَقة الم رساااااااة اةلمجعمع المدن ي  وأولية  اةمور معوع ر  لِ    سااااااا وات )ل  و جا أد (، وعرٍ  في اليوئة الم رساااااااي  

الم رساااااة،  لعألونر اومِااااادو ة، وضاااااِم في ال  مو  الم  ي  لنكة ر؛ لحا عي  وت القية   اةلِقني ة ال  ةمية، واصاااااهعي قةئ   
، ومراجِع  م  خَا: مَدظةت المِاااااااارفو  واا ارن و  والز   وخةرج  مَ ،  اخاي أت ي هسااااااااي يعِم ا أ ائي الوظيهي 

الم رساااااة، والز ائرن  م  الج ةت المخعنهة، واساااااعاة ةت الأل ناة وأولية  اةمور، وعقةرنر ود   جو   الع ِني ، ومعةاِةعي 
ات في مجةا الع  مية الم  ي ة لم وري الم ار ، وم ةرات المراجِة الح اعي ة، والجوالت الع  رنسااي ة العي قة  ي ة  لنمسااعج  

ة ات ع وري الم ار  لم رساااااعي، دو  عم ت اافة   م  ة في عغووري ة المنكة را ية، ومجموعة م  م يمفرن  م  أكة 
، وعغوورهة م  الِقني ة الع قنو ي ة إلى الِقني ة ال  ةمية، اِاااِةر:  الِقني ةت الس ةيعة العي اة ت ساااةئ   في المجعمع الم رساااي 

، ع   عاا ر  ةولع ميااة الِااةمنو  م  ياا   "مِااة  ساااااااااااااعأليع". ة عقوي  الااح ات، و  ااة  خألط لن  مو  الم  ي  نااب الكااة ر عنى ايهياا 
ااااااااااااا   ةودصااااااااااااارت ادعيااةجااةع  ، وألدقاات المشِو  و  داا وساا   ن  ، دوا أ مااة  الع ِ ةياا ور  المِن مو  الجاا  ، وعقاا ت ل   وِر

ااةت و ز، و  ة  ، والع ِني  اSEED ،ICDL،Intelواسااااااااااااعراعوجي ة عهرن  الع ِني ، وألدقت المِن مو  ي ورات الِاااااااااااا  لمِز 
ةت الع هاور، والخرائط،  االخعاةرات االكعرو ي ة، وا  ار  المخزو ، و ِاااااةألةعي، والع ِن   اةلنِب، والر عةية الوال ي ة، ومدا 

ااة اليوئة، والنيةقة الي  ي ة، وهورهة، ة الم رسي ة، ِو د  ، والصا  ع  ال  هساي  اة  وال   ِض   اةلمةجسعور العد  اامة  وااِر
ينو  ، وعشِ   الم رسااااااة دةلي   وال   ِااااااراك  اةاضااااااةفة إلى ع رنب م  أكسر الم ار  في ال  مو  الم  ي  لكة رهة. ةالم  ي  وا 

جرائي ة لنم رساة، وخألط لن  ِةألةت الم رسي ة والأل َيي ة،  جميع ع ةصار المجعمع الم رساي  في ي ة  خألط عألونرن ة وا 
مراف  ومصة ر عِن  ، عني ي دةجةت الأل ناة، يعهِوا مخعيرات  وخألط عَجي ة، وا  ار  ِاؤو  الأل ناة، م  خَا عوفور

الدةسااااوب والِنو  والماعاة، وعوفور أ وات عِن  ، وعِاااااوا مجعمِةت عِن   م  ي ة لنمِن مو ؛ لعِزنز ممةرسااااةع   ةجا 
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نةضاااااي ةت والِنو  واليوئة، ومعةاِة الخألط ا هصاااااني ة والوومي ة لعدساااااو  عِن   الأل ناة، وا ع ا ه  لندية ، مسا ِاااااااةت الر 
ةا والع قوي ، م  أجا الع ِن  ؛ لي ة  يوئة  اعمة   ِ والَِجي ة، واالخعاةرات الع ِاااااااااااااخيصاااااااااااااي ة، والع راوز عنى الع  رن  اله
ز دوا الأل ةلب؛ الكعِاااااااااااااةف المِرفة وا  عةج ة، وعززت م ظومة القي  واالع جةهةت، م  خَا  لنع ِن   والع ِني  المعمرا 

ِاراك   في الم ةسااةت والمساةاقةت ال و ي ة، وأ ِاألة، الق و  الدسا ة، وصا نوك اةلع ِاةور مع الأل ناة، وا  يةهة م و  ة السا 
ي القرا  ، وهورهة. وفي مجةا عِزنز  ، وميرمجي المساااااااااعقيا، وعد   ومساااااااااةاقةت االيعكةر وااي ات، والمِرك الِنمي 

نة ي ة، أِاااااارات الأل ناة في مسااااااةاقةت "رنة خصااااااي ة القية ي ة الر  غور"، وفي عضااااااوي ة اليرلمة ةتالِاااااا    ي اةعمةا الصاااااا 
، والين ي  لألألهةا، والمسةاقةت الكِهي ة؛  يي   َ  عنى عدصوا الأل ناة. ةفة ِا  إوجةا  الأل 

 
 مها إدريس شاكر عصفور

 :القادسّية الّثانوّية المختلطة. الم رسة العي فزت ع  ة 
 :عين الباشا. الم ورن ة 
 :الّثانية. الهئة 
 :ص  أساليب تدريس العلوم. الع خصم
 :اَت الِنمي ة : أساليب تدريس العلوم، بكالوريوس: الفيزياء. المؤه ا  دبلوم عال 
 : سنة. 69 ع   س وات الخير  في الع  رن 
 رسةلعي اِ  دصولي عنى لقب الع مومز  : 

  و لى عأليو  ممةرساااااااااةت فةعنة لعِمو  مه و  المواأل ة الصاااااااااةلدة في  هإأساااااااااِى 
مةعية الِقنياة والوجا ا ية االجع  ي   ِاااااااااااااط يِ ى يعهِواا قا راع م  خَا عِن ،الألنااة

غَا أمسا واسااااااع ،ع مية مسااااااع امة لنمِنمةت عير ، الألةقةت ااي اعية والقية ية الكةم ة ل و  والي  ية السااااااعسمةر
 .لنعك ولوجية ولإلماة يةت الاِرنة والمة ية ضم  مِةراة مجعمِية فةعنة

  مت لنجةئز  ؟ لمةحا عق  
 . ِر العموز اِهميةيمة ي الِ و  او  ،ليعي ومِنمةعيةلأل ي ق و   ة

   العي اكعسيع ة في العق   لنجةئز الخير  : 
وهحا وعمسا في رفع مساااااااااعوى ،  ار  الم رساااااااااة وعدقو  رؤية ورساااااااااةلة الم رساااااااااةإاكعسااااااااايت مهةعيا ال جة  في 

 . جةزات العي دققع ة عنى مسعوى الممنكة وخةرج ةال جةدةت واا
 :  ردنة اةلم موا

رن  اةلم موا وي أ يخألو ، واة ت أولى خألواعي هي اِاااااااعراكي س  فوزي يجةئز  المنكة را ية الِي   لنم ور أل
ر والع مومز لَرعقة  ييوئة م رساااعي، واة رهة، ورفع مساااعوى ألنيع ة عنمي    ةالمعمو ز، وهة أ ة أكما  ر ي  دو الع ألو 

 ع ةلية:، وحلك م  خَا الممةرسةت وااجرا ات الةوفارن  
، وعدهوز المِن مو  لنع مومز في الع ِني ؛ لن   وك اةلم رساااااااااااااة، وأ ا   .1 ، وحلك يعغوور نيع ةألعغوور ال  مط الروعو ي 

، م  خَا إ خةا عج و ات في يوئة الم رساااااااااااااة، وايعكةرات عغو ر ال  مط المعِةرف عني  لنكاة ر العِنيمييوئاة الع ِن   
في الِمني ة الع ِنيمي ة، وعألونر ق رات الس قة اةل  ه ، والح اة  الِةألهي   في الم رساااااااااااااة، وم  خَا إ خةا الع ك ولوجية
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ة، وم  الما رساااااااااااااة، واخعياةر مِن   الِااااااااااااا  ر الممو ز. وعمس نات ال  عااةئج وعِزنز لا ى المِن ماةت،  المِن مو  م  الما ورناا 
 .  المعرع اة عنى حلك يرفع أ ا  المِن مةت وأ ا  ألنيع   

، وحلاااك اِقااا   ورات ومؤعمرات عخص  المجعمع ي ااة  عَقاااةت وألوااا   يو ي  .2 و و  المِن ماااةت والمجعمع المدن ي 
، وأخرى عخص  المِن مةت، وعنيية ادعيةجةت المِن مةت في الم رساااااة، وم  خَا المِاااااةراة في الم ةسااااااةت  المدن ي 

ة، وعنى مساااعوى الم رساااة، وحلك ع  ألرن  اا ار  الع ِاااةراي ة، وع  ألرن  ع مية ق رات   ي ة، المِن مةت الم الخةصاا 
ِااااااااراك   اةة ِااااااااألة  اخا وخةرج الم رسااااااااة دسااااااااب هواوع ة وم  ع ة. واة ت ال  عةئج المعرع اة عنى حلك: عوألو   وا 

، وع مية ق رات وم ةرات المِن مةت، وعوفور مة ونز  لنم رساااة، اعير عةت م   عَقعي مع المِن مةت والمجعمع المدن ي 
، مسا: عمني ة  ية ة، وعوفور يرمجي ةت والكعرو ي ةت، وأج ز  ا ر ةئي ة لنم رسة.المجعمع المدن ي   الص 

، والع ِةما مِ    ادساااااااب هحه الق رات،  .3 عوفور الر ادة ال  هساااااااي ة لنمِن مةت، وحلك م  خَا الع ِر ف عنى ق راع   
، وعق ي  الع سااا المساااةع    يَت و وم  خَا عِاااجيع الِما يرو  الهرن ، والِما ضااام  فرأل، و ع  الح اة  الِةألهي 

، وم  خَا الع ِيور ع  الع ق ور ل    اِِااااااااةا مخعنهة.  ة م     ع  ال  هساااااااي  والِمني  لحوي االدعيةجةت الخةصااااااا  وال  
ى إلى ارعهةع . ، وأ   ق  ع   و  وعمس نات ال  عاةئج يعوفور الر ادة ال  هساااااااااااااي ة لنمِن مةت؛ ممة ا ِا  عنى أ ائ    وعألةئ   

، واجعمةعةت أولية  اةمور؛ ل ِاااار هحه اا جةزات، لعكو  مصاااا ر إل ة  االسااااعهة   م  مواقع ال ع واصااااا االجعمةعي 
ر، ولنع دهوز عنى عِن   ِي  ج و  اا  وو .  و افع لغور ة؛ ليسعمر  اا جةز والع ألو 

 
 الفئة األولى )أ( -المتمّيزون الحاصلون على جائزة الملكة رانيا العبدهللا للمعلم المتمّيز 

 سين محمد الكساسبةتقى ح

 :األمل للغة اإلشارة الّدامجة الّثانوّية المختلطة الم رسة العي فزت ع  ة. 
 :العقبة. الم ورن ة  
 :ص   .رياض األطفال الع خصم
 :اَت الِنمي ة  كالوريوس.ب المؤه ا
 : اعامً  69 ع   س وات الخير  في الع  رن. 
 :حّصة. 99 ع    صةب الدصص 
 قب الع مومز:رسةلعي اِ  دصولي عنى ل   

ةت  دصاااااااااااااولي عنى لقااب الع مومز هي ياا ايااة لردنااة عمو ز جاا واا  ؛ ةجوا في مدألاا 
 .الع مومز وااي ات، وأ ِر سقةفة الع مومز

 مت لنجةئز ؟    لمةحا عق  
 جةئز  المنكة را ية لنعموز الع ر وي  ل ة قيمة مِ وي ة ايور  لكا  مِن  ، واد  ع  الع مومز، وهي وساااااة  ِااااارف لكا  

 م  يدصا عنو ة، وهي الج ة الموسوقة امص اقوع ة، والدةض ة لنع مومز، والم صهة لنمِن  .
 مة الخير  العي اكعسيع ة م  الع ق    لنجةئز ؟   

اارا  ، والِز ، والجااا ، وهي مهعاااة  ال  جاااة  اِااا  الع وااااا عنى  ، وع ظي  جميع اةعماااةا، والع خأليط لكاااا  
 ة.ممةرسة في الِما مع عوسيق 

 :ة  جةدي  قص 
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مِي ة". اسم المبادرة: يةت الس   " مج حوي الع د  
 رنةك اةألهةا. الفئة المستهدفة:  

   الّتحّديات التي واجهتني، والّتغّلب عليها:
ي  ةمِو ، وزراعة قوقِة ألةلاة قيا ي   الِة  الع واصااااااا مع أصاااااادةب الع د   فةع   م  اال خرا  مع أقرا    الساااااا  وعخو 

معاِ رن ، فاة ت   .د وسة الس 
 1إجراءات تنفيذ المبادرة:

1 - ، ِم، ومجةالت الع دساااو ، وخأل ة عِهوا سااامِي  ع هسااااي  و ألقي  عما اخعاةرات عِاااخيصاااي ة؛ لعد و   قة  الضااا 
، لَ خرا  مع أقرا   ،  وخألط عَجي ة مع خأل ة ي ونة مر ة الخألوات؛ لرفع سقة ألنيعي، مِي  ي الساااااا  م  ألناة الع د  

 .  االسعمرارن ةووضع خأل ة؛ لضمة
االِااااااااعراك ي ورات، والع واصااااااااا مع ااخصااااااااةئو و ؛ لناد  ع  أفضااااااااا االسااااااااعراعوجي ةت الد وسة في الع  رنب،  - 2

مج ال  ةجا  .والع ِهوا، وخألوات ال  
مج، وا عألةئ   م ة   اسيألة؛ - 3 ع هوح خأل ة لرفع سقة الأل ناة اِ هسا  ؛ يإِاراك   اةلماة رات واة ِاألة، ودصاص ال  
مج، دعى ال عنى اةه اف الدراي ة ي ايةم ال    واحهاة، وعِزنزه  عنو ة، س  الع  ر ج مِ   امساااااااااااااعوى معق   ، والع راوزلع ه

 . ك إ جةزاع  ، ا وت م  عِزنز سقع يِِر اةالخعَف، وعر 
ةمِو ؛ لعقي ا اال  -4 مِي  اخعَف مع ألناة الع د  ي جنسااااااةت دوارن ة؛ لرفع الوعي اا سااااااة ي  ع   الأل ناة الساااااا   ،لساااااا 

ألَت اةها عنى جميع المرادا، ووضاااااااااااااع خأل ة لضااااااااااااامة   وعِم ا حاعي  اِ  اا  خألو ، وعق ي  الع غحية الر اجِة، وا 
 .االسعمرارن ة

، اةة ِااااااألة مع أألهةا سااااااةمِو ، وع مية الجة ب ااي اعي  ل ى الأل ناة،  -5  مِي  ي الساااااا  إِااااااراك ألنيعي، م  الع د  
، ومسر   مى، وم سوا يسقة عم ة ي اخن  .وعما مرس  صه ي   سر  خيةا؛ لوعد  

   :ال  عةئج العي دق قع ة، واةسر الحي أد سع  في اليوئة الع ر وي ة
مِي  واسقو  اِ هساااا  ، مؤم و  اق راع  ، قة رن  عنى عدم ا المساااؤولي ة، ودا  المِاااااَت،  ي السااا  أصااااا ألناة الع د  

ا ة في  م خرألو  ااةلمجعمع، ميعكرن  وميا عو  وقاة  ، وعقيا  ةمِو  االخعَف، وع مياة القي  اا ساااااااااااااة يا  الأل نااة السااااااااااااا 
 الع ِةو ، وعدم ا المسؤولي ة، وادعرا  الدقوأل والص  اقة.

   :ااجرا ات العي قمت ي ة ل قا أسر الِما إلى المو ا  الع ر وي  
ديا، وحلك م  عجر عي الِاااا   ةلة اةالع جةه الصاااا   ِ ، م  خَا خصااااي ة مِ  عِمي  الممةرسااااةت حات اةسر ااوجةيي  واله

 مجعمِةت عِن   مع الز مَ .
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   ريم عبدالكريم عقاب المطر
 :مدرسة الحمراء األساسّية المختلطة. الم رسة العي فزت ع  ة 
 :البادية الّشمالّية الغربّية. الم ورن ة 
 :ص   معّلم صّف.  الع خصم
 :اَت الِنمي ة . - كالوريوسب المؤه ا  دبلوم عال 
 اعامً  69 ير  في الع  رن :ع   س وات الخ. 
 :حّصة.  99 ع    صةب الدصص 
 :رسةلعي اِ  دصولي عنى لقب الع مومز   

اخراج إي اعك، والع ألونر م   افي اا  مِن   ومِن مة إ سااااااااااااة  مي ت، أسااااااااااااِى جةه   
 حاعك؛ لعدق   ألمودةعك.

 مت لنجةئز ؟  لمةحا عق  
مت ة   ي مت لنجةئز  ايمة ي يعمو زي، دو  عق   ل ِاااااره. وق   ا اخني الكسور الكسور م  ااي ات، فِساااااِى جةه   عق  

اعماااة لنمِن   العي عشيرز  ة جاااةئز  المنكاااة را ياااة لنمِن   المعمو ز هي الج اااة الودوااا   الااا   مااات لنجاااةئز  ة   جمِيااا  عقااا  
رف اةلهوز اةلجةئ مت لياو  لي الِاااااااا  الِي   ية  ز ، ومصااااااااةفدة جَلة المنكة راإ جةزات المِن مو  وعمو زه ، وعق  

 المِظ مة.
 عي اكعسيع ة م  الع ق    لنجةئز مة الخير  ال: 

اقي، وعما  ت ةور  ةوعوسيق   ة، سقاة عاةلية ام ةراعي وق راعي، الخوك ااا  مة هو ج و ، از  ت ع ظيم  تإسااةت الاح ا
راكة مع مجعمِي؛ لخ مة  أكسر م  الممةرسااااااااةت الهضاااااااانى العي أعاساااااااا ة عنى ألَيي ومجعمِي، وزنة   الِاااااااا 

 م رسعي.
 :ة  جةدي  قص 

ع ة ". اسم المبادرة:  "  ظةفة ين ع ة  لوا صد 
 الهدف من المبادرة:

ي لظةهر  إلقة  ال  هةيةت اِاا عِوائي  في مخعنم م ةأل  الممنكة -1  .الع ص  
نوك اا سة ي  المرعاط اةا سة  . -2  عرسو  الس 
ب . -3  َ  عرسو  دب  الوأل  في  هو  الأل 
نيي ة.عدهوز ا -4 نواي ةت الس  ب، وعغوور الس   َ  لأل 

ب الم رسة الفئة المستهدفة: .جميع ألَ    ، والمجعمع المدن ي 
 االفعقةر إلى الوعي اِهمي ة ال  ظةفة العي ع ِا  عنى الهر  والمجعمع. الّتحّديات التي واجهتني، والّتغّلب عليها:

، اقية    :إجراءات تنفيذ المبادرة يي   مِن مة، والع وج   إلى مراف  الم رساااااة، واال ألَأل إلى الم ةأل عِااااااوا فرن  ألَ 
 المجةور ، ع    قا أسر هحه الماة ر  لنم ار  المجةور  في الم ألقة.

؛ لعوفور مسااااااااااااا :لـذي أحـدثته في البيئة الّتربوّيةالّنتـائج التي حّققتهـا، واألثر ا عنزمةت الع ِةو  مع المجعمع المدن ي 
ب أ ال  ظةفة، والع ِةو  مع   َ ب.هس  ، وأولية  اةمور؛ لنخروج الأل   َ ي ة م ةساة لنأل   ام رسة  ظيهة صد 
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 شاديه عدنان عبدهللا عنيزات 

 :المختلطة. مدرسة الفيحاء األساسية الم رسة العي فزت ع  ة 
 :عجلون  الم ورن ة. 
 :ص  .تربيٌة طفل الع خصم
 :اَت الِنمي ة  ماجستير.  - كالوريوسب المؤه ا
 أعوام. 5 الخير  في الع  رن : ع   س وات 
 :حّصة. 99 ع    صةب الدصص 
 :رسةلعي اِ  دصولي عنى لقب الع مومز   

أ  أكو  ساااااااااااااهور  و اعماااة ومده ز ؛ ل ِااااااااااااار سقاااةفاااة الع مومز في وأل ي ومجعمِي 
 .وم رسعي

مت لنجةئز ؟  مة لي؛ ة ت منة  مِةوور الجةئز  عةلمي ة، عصاااااااااااااا إلى د   ااي ات وااليعكةر، فنحلك ا لمةحا عق  
ظ ااةره عنى أرك الواقع، وهي امسااةاااة وسااااااااااااااة  فخر لي؛ ةكو  يو  اوااااة  الدعضااااااااااااااة  إياا اعي وعمو زي، وا 

 .المن مو  المعمو زن 
  ؟  مة الخير  العي اكعسيع ة م  الع ق    لنجةئز 

ِاااااااااااااراك أوليااة  اةمور اااةلِم ة الع ِنيالس قااة اااةلع مومز، والِمااا يرو  الجمااةعااة مع زمَئي المِن مو ، وا  ة، وأ  نياا  مياا 
يي.  أكو  ق و  لألَ 

 :ة  جةدي  قص 
غور " اسم المبادرة:  "ماة ر  المؤل م الص 

ة ال  جة  هو ع مية الجة ب النغوي   الهدف من المبادرة: ئي  الحي و ور دول  ال  ِااااة  أو الماة ر  أو قصاااا  ال  ف الر 
ع م ارا  وق رع  عنى الع واصا ِ والخيةلي  ع   الأل ها، وعوس   ِ ة أو ال  .  رمع اآلخرن ، وع رنا  عنى اعةاة القص 

 الفئة المستهدفة:
ةاع. م  الس  وضة، وألناة الم رسة لغةية الص   ألناة الر 

 :الّتحّديات التي واجهتني، والّتغّلب عليها
ااااار  فار  الماة ر  ل  ، وع   اساااااعجةاة الألناة لنمِاااااةراة في الما  ر . ةالع واصاااااا مع جميع الأل َب في الم رساااااة، ِو

ب،   َ ، وعِاااااجيع الأل  ي  وعما  ت م  الع غن ب عنى هحا الع د  ي م  خَا  ِااااار الماة ر  عنى مواقع الع واصاااااا الم رسااااا 
  م  خَا اسةلوب الع ِزنز المة ي ة والمِ وي ة. 

   إجراءات تنفيذ المبادرة:
  مع ماة ر  وأه اف ة، والع ِةو ع   ااعَ  ع  الماة ر  عنى صااااااهدة الم رسااااااة، وعِرنم الهئة المسااااااع  فة اِاااااارو  ال

ب.    َ  مِن مة النغة الِر ي ة؛ لمعةاِة الكعةاة النغوي ة ل ى الأل 
   الّنتائج التي حّققتها، واألثر الذي أحدثته في البيئة التربوّية:
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يي م   اخا الرو  ة ضاااااااااز ية  مِااااااااةراة الألناة في هحه الماة ر ، والقية  امدةوالت اعةيي ة، دو  اسااااااااعألةت أد  ألَ 
 .عٌِلوم ِِر، وع ةسب مع مردنع  الِمرن ة

   اإلجراءات التي قمت بها لنقل أثر العمل إلى الميدان الّتربوّي:
ِر عنى صهدةت الم رسة، وعكرن  الأل َب  ِ وضة الحي أل م ال  ة.  م  قيا م ور العر ي  ِر فو وو لألةلب الر 

 
 الفئة األولى )ب( -للمعّلم المتمّيز المتمّيزون الحاصلون على جائزة الملكة رانيا العبدهللا 

  إسالم محمود حسين جالل 
 الّثانية المختلطة.  : مّكة األساسّيةالم رسة العي فزت ع  ة   
 :الّزرقاء األولى.  الم ورن ة 
 :ص  معّلم صّف. الع خصم
 :اَت الِنمي ة  ماجستير إدارة تربوّية.  المؤه ا
 : أعوام. 8 ع   س وات الخير  في الع  رن 
  :حّصة. 96ع    صةب الدصص 
 :ي ات، ولك   ة ادةجة إلى م رساااااةلعي اِ  دصاااااولي عنى لقب الع مومز   ي اخا ااٍ  م  ة عمومز وا 

 وسور هحا الع مومز، ويظ ره ل خرن .
  مت لنجةئز ؟  م  ة يعق ور الجةئز  لج و  وعألة  المعمو زن . ةإيمة   لمةحا عق  

   ّدم للجائزة؟ما الخبرة التي اكتسبتها من الّتق
ب، وأس رت مِةرفي   َ أضاااااةفت لي الجةئز  ِاااااغم الاد  ع  اا  مة هو ج و ، وهور مِلوف في عق ي  المِةرف لنأل 

ي اعةت اآلخرن .  وعَقةعي مع اآلخرن ، وفرصة الع ِر ف عنى إ جةزات وا 
 مِرك الوسةئا الع ِنيمي ة عنى مسعوى النوا . قّصة نجاحي: 

  : لخيرات الع ر وي ة م  خَا الع ِرف إلى أفضااااااااااا اةوعية المِرفي ة، في إكسااااااااااةب الأل ناة عاة ا اال  ف الر ئي
 .وايهي ة عصميم ة وع هوحهة مع الأل ناة؛ لعكو  ع صر جحب وعِون  لنأل ةلب الم ةرات والمِنومةت والمِةرف،

  :الهئة المسع  فة 
روت، وع   م  المِاااارفو  الع ر ون و ، جميع مِن مةت م رسااااعي، وع   م  مِن مةت الم ار  المِااااةراة في المِاااا

.  وع   م  أولية  اةمور، والمجعمع المدن ي 
 ِواةت اة ت ه ةك رهاة ع   ايور م  مِن مةت الم را  المجةور  في الدضاااااور والمِاااااةراة : الع د يةت والصااااا 

 قا     فيع   مِو   م  المِن مةت النواعي قم  ي وره في المِااااااروت، وعمت مواج ة هحا الع د  ي في دضااااااور
ة ع رنيي ة لنز ميَت. ، م  خَا عق  وِر  الخير  إلى زميَع   

 ااجرا ات لع هوح المِرك  : 
لماة ر  "وسااونعي م  صاا ع أم ي"، س   الع  سااو  مع  ةااعَ  ع  مِرك الوسااةئا عنى مسااعوى النوا  جة  عاةع  

ة، لنمِاةراة  تعواصانو ع   م  م ار  النوا  لنمِاةراة،  في المِروت؛ ي  ف االأل َت عنى مع م رساة خةصا 
ا   مع و ت م  اةفاةر والمواهب، واِ  عد و  الم ار  المِااااااةراة، ع   رفع اعةب رساااااامي  لم ور الع ر ية، س   ي ة  
خيمة ايور  في سااااااااةدة الم رسااااااااة، وع ظيم ة، وعج وز اةمور النوجسااااااااعي ة، س   دضااااااااور الم ار  المِااااااااةراة، 
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مِةراة، وعِرنه   يوسةئن  ، وايهي ة اسعخ ام ة، و ورهة الهةعا في عدق    وعخصايص زاوية مِو  ة لكا  م رساة
 ال  عةجةت.

 .ال عةئج العي دق قع ة م  خَا المِروت، واةسر الحي أد سع  في اليوئة الع ر وي ة 
 . االأل َت عنى خيرات عر وي ة ج و   ومع و عة -
 .نيمي ةاسعسمةر ألةقةت ومواهب أولية  اةمور في إع ا  وسةئا عِ -
 االرعقة  اةلمسعوى الع ِنيمي  لنأل ناة، م  خَا اسعخ ا  الوسةئا الع ِنيمي ة في إيصةا المِنومةت لنأل ناة. -
 

  لين جعفر ثابت علّيان
 ذات الّنطاقين األساسّية المختلطة.الم رسة العي فزت ع  ة :   
 :القويسمة. الم ورن ة 
 :ص  معلم صّف، تعلم تكنولوجّي. الع خصم
  كالوريوسب اَت الِنمي ة:المؤه ا – .  دبلوم عال 
 : أعوام. 4 ع   س وات الخير  في الع  رن 
  :حّصة. 96ع    صةب الدصص 
 :رسةلعي اِ  دصولي عنى لقب الع مومز   

 اص ع االخعَف والع مومز، وأألن  الِ ة  ل هسك وأفاةرك.
  مت لنجةئز ؟  لمةحا عق  

ِي ورا  الع مومز أقا ر دي ة، مسااااااااااعوى أ ا  ، واالرعقة  اةولك    ق  ياو  أكسر إرضااااااااااة ، ولع مية حاعي م  ي   ة   الساااااااااا 
 ألنيعي.

 مة الخير  العي اكعسيع ة م  الع ق    لنجةئز ؟   
م  ي اِ   الع مومز ق  وزن  م  سقعي ي هساااااااي، وسقة ألنيعي يي، ون ت إ جةزاعي هي العي ععد    ع ي، ممة أ  ت  ةإيمة   

خصي ة. الجةئز  إلى مسةع عي في  ِ  العِم ا في أعمةلي، وعألونرهة، وايهي ة ع ظي  الوقت يجميع المِةوور الم  ي ة وال
 :ة  جةدي  قص 

". اسم المبادرة:  "ماة ر  مسعقين ة رقمي 
   الهدف من المبادرة:

.  االرعقة  اةلمسعوى الع ِنيمي  لنأل ناة، ومواكاة عصر اال هجةر المِرفي 
 ِن مو ، وأولية  اةمور. الأل ناة، والم الفئة المستهدفة:

 لّتحّديات التي واجهتني، والّتغّلب عليها. ا
 فقر الي ية الع دعي ة لنيوئة الم رسي ة. -
 .ةع   عما   الأل ناة والمِن مو  وأولية  اةمور عك ولوجي   -
ةمور االعما   م  مواج ة الع د ي ةت، م  خَا ااجرا ات الع ةلية: قمت اِق  مدةضاااااااااااارات ع رنيي ة ةولية   -

رساااااااااةا فو ووهةت عوضااااااااايدي ة لكيهي ة اساااااااااعخ ا  المواقع العي  والمِن مو  والأل ناة، اةساااااااااعخ ا  عأليو  "زو " وا 
 يدعةج ة الأل ناة.
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نت م  خَا الماة ر  األَب قة رن  عنى عصاااااااااامي  وا  عةج ألِةب إلكعرو ي ة عِنيمي ة، وفو ووهةت إي اعي ة،  - عوصاااااااااا 
 ية في الع ِني .ومِن مو  قة رن  عنى عوظوم الع ك نوج

   اإلجراءات التي قمت بها لنقل أثر العمل إلى الميدان الّتربوّي:
عما عوأمة إلكعرو ي ة لِ   م  الم ار  الع ةاِة لم ورن عي؛ مم ة أ ى إلى إصاااااااااا ار ِاااااااااا ة   دضااااااااااور؛ ل قا أسر الع ِن   

 واالرعقة  اماة رعي.  
 

 رانيا فالح صالح التيم

 سة المناخر األساسّية المختلطة.: مدر الم رسة العي فزت ع  ة   
 :سحاب.  الم ورن ة 
 :ص  معّلم صّف. الع خصم
 :اَت الِنمي ة  . كالوريوسب المؤه ا
 : اعامً  61 ع   س وات الخير  في الع  رن. 
  :حّصة. 96ع    صةب الدصص 
 جةئز  المنكة را ية الِي   لنمِن   المعمو ز.الجائزة الحاصل عليها : 
 عنى لقب الع مومز: رسةلعي اِ  دصولي   

 ِار سقةفة الع مومز م  خَا مجعمِةت الع ِن  ، وعِجيع الز مَ  في المو ا  الع ر وي  عنى الع ق    لنجةئز ، وعق ي  
ع  وااساا ة  ل   ألونة مرادا الع ق   ، وااجةاة ع  اسااعهسااةراع  ، وعِااجيع الز مَ  في المو ا  الع ر وي  عنى  ال  

اع ا ه  لندية ، امة أألما إلى  ِااااااااااار  ةلعصااااااااااااا الم رساااااااااااة هي الدية  لنأل ناة، ولي  ماة   إد ا  الع غوور؛ 
 أسةلوب الع  رن  الد وسة المِعم   عنى الع ِن   ال  ِط، م  خَا الدصص الع ألييقي ة.

  مت لنجةئز ؟  لمةحا عق  
ة اةِااااااااااااا ر، وة  ة اِ ا  م  الع مومز ي ق ة عةلية مقةر  مِاةوورهاة  قيقاة )عيو   مااة ة المِن    ة   اة الجاةئز  المدن يا 

 لنع  مية الم  ي ة لنمِن  . ةالز مَ  عنى مسعوى الممنكة(، امة عق    الجةئز  دوافز مة ي ة، وفرص  
 :ة  جةدي  قص 

قمي ة". اسم المبادرة: عي الر   "ماة ر  قص 
   الهدف من المبادرة:

ةاعماو  الأل نااة م  اساااااااااااااعخا ا  الع ك ولوجياة، وعألييقاةت ال ؛ لعاِلوم القصاااااااااااااص االكعرو ي ة  toontastic اةعم ال  قا 
القصااور  أس ة  جةئدة اورو ة، ضاام  ير ةمج )عِااجيع القرا  (، ون  ف إلى عِزنز النغة ع   الأل ناة، واسااعخ ام ة في 

 الدية  الوومي ة.
   الفئة المستهدفة:

هوف الس َسة اةولى.  ب الص   ألَ 
   ب عليها:الّتحّديات التي واجهتني، والّتغلّ 
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عسااااااااااجوا   xrecorder ، وع   الع غن ب عنى المِااااااااااانة م  خَا toontasticع   إلمة  أولية  اةمور في ير ةمج 
ةِااااااة، وأيضاااااا   أخألة  في النغة الِر ي ة ع   ألَب المردنة، دو  قمت يعق ي  الع غ ية الر اجِة، م  خَا  مج  ةالِاااااا 

وت مع المقألع في ير ةمج المو عةج.  الص 
   ءات التي قمت بها لنقل أثر العمل إلى الميدان الّتربوّي:اإلجرا

ااعَ  ع  الماة ر  في عأليو  "الواع  آب"، وصااااااااااااهدعي الع ِنيمي ة عنى "الهي  يوك"، واِ  حلك قمت يعسااااااااااااجوا 
وت،  خصي ةت االكعرو ي ة، وعسجوا الص   ِ ضةفة ال نى عِاةِاة لكيهي ة اساعخ ا  الع أليو  في عِلوم ورس  الخنهي ةت، وا 

 أ  ياو  اةلنغة الِر ي ة الهصدى.
   النتائج التي حّققتها، واألثر الذي أحدثته في البيئة الّتربوّية:

في عِصااااااااااااوا سقةفة ااي ات، واالععزاز اةلنغة الِر ي ة، والع وج   إلى اسااااااااااااعغَا فار  الع أليو ؛ لعق ي   اايور   اأد ست أسر  
هوف اةساااةساااي ة الِنية، لكةف ة ال ، وعِاااجيع الأل ناة والمِن مو  عنى الاد  ع  عألييقةت في ال ةعمِاااةرنع لنصااا  م، موا  

 عسةع ه  عنى ااي ات.
 

  رقية عبد الفتاع علي المحاسنة

 القصر األساسّية المختلطة األولى.الم رسة العي فزت ع  ة : 
 :القصر. الم ورن ة 
 :ص  معّلم صّف. الع خصم
 :اَت الِنمي ة  دكتوراه. ، ماجستير، كالوريوسب المؤه ا
 : اعامً  66 ع   س وات الخير  في الع  رن. 
  :حّصة. 67ع    صةب الدصص 
 جةئز  المنكة را ية الِي   لنمِن   المعمو ز. الجائزة الحاصل عليها : 
 :رسةلعي اِ  دصولي عنى لقب الع مومز   

ي اعةعك ، اا  ، أ ع  ممو زو  اق راعك  وا  درنر ألةقةعك ، م دوا أ هساااااا  الس قة لعزمَئي المِن مو  في المو ا  الع ر وي 
.  وال عهوعك  الهرصة لم ا أ هسا  لقب الع مومز، وحلك اةلع ق    لجةئز  المنكة را ية لنع مومز الع ر وي 

  مت لنجةئز ؟  لمةحا عق  
  ِ مي لنجةئز  اة   ةا أمة ة ودب  و  م  سقعي يا هسااااااااااي؛ فمِ ة مِن مة أمقو  ياواجيي عاجةه ألنيعي اااا  مسااااااااااؤولي ة ةعق  

ااااااااااغم لام  عي امِن مة. اسااااااااااعسمرت الِقوا، وخرجت ع  المِلوف، وساااااااااان دت ألنيعي اةلمِةرفا والخيرات،  ِو
رات.  ةوزو  ع   يعِني  عةلي الجو   مواكا   يةت والع ألو   لنع د  

  ؟ مة الخير  العي اكعسيع ة م  الع ق    لنجةئز 
يةت، وعدونن ة إلى فالمساااااةهمة في ال  قةِاااااةت الع ر وي ة العي ع ور دوا  رص م  ة الع ِني ، والع غن ب عنى الع د  

خصاااااا مةت الِاااااا  نى ع ِر ف اوااة م  المعمو ز و  عو  ،ي ة، واكعسااااااةب الم ةرات الديةعي ةلن  جة ، واالرعقة  اةلساااااا 
 مسعوى الممنكة.

 :ة  جةدي  قص 
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".اسم المبادرة:   " قةر  الوو  قةئ  الغ  
(.االرعقة  امس الهدف من المبادرة:  عوى الأل ناة في القرا   )الأل َقة في القرا  ، االسعيِةب القرائي 
هوف الس َسة اةولى. الفئة المستهدفة:  ألناة الص 

   الّتحّديات التي واجهتني، والّتغّلب عليها:
قو  ؛ لعِزنز الأل نااة، دوا  ااة ات المااة ر  مساااااااااااااعمر  . وهلل الدما ، ااةلِماا الم ظ   والا   ع  الماة ي  وعكااةعم  ،عوفور الا  

يةت العي واج ع ي.  الج و ، ع   الع غن ب عنى الع د  
   اإلجراءات التي قمت بها لنقل أثر العمل إلى الميدان الّتربوّي:

 ةقِات فار  الماة ر ، وال  ف، وال عةج المرا  عدقيق  م  هحه الماة ر  مع إ ار  الم رساة، والمسؤولة ع  مجةا الع ِن   
ة الع   ت المااااةِااااااااااااار  في ع هواااح المااااة ر ، عنى أ  عكو  في الهعر  والع ِني  في الخألااا  ة، واِااا  أخاااح الموافقاااة عمااا  ألونرنااا 

ه ي. ر لص   الصاةدي ة، ضم  الير ةمج ااحاعي  المقر 
   الّنتائج التي حّققتها من خالل هذا الّنشاط:

هوف الس َسة اةولى، والأل َقة في القرا  ، ه  ل ى الأل ناة، وع مية الس قة اةل    االرعقة  اةلمساااااااااعوى القرائي  لاألناة الصااااااااا 
م  خَا القرا   األَقة أمة  ألناة الم رساااااة والمِنمةت  و  خوف أو خجا، وعِاااااجيع الأل ناة عنى القرا   اِااااااا  

؛ اعةدة الهرصة ل   لنهوز والدصوا عنى جةئز .  مسعمر 
 :  اإلجراءات التي قمت بها لنقل أثر العمل في الميدان الّتربويّ 

غور عنى مسااااعوى الم ورن ة؛ لَرعقة  اةلمسااااعوى القرائي  لنأل ناة، ضااااام  مِةوور مِ    ع   إألَ أل مسااااةاقة القةر  الصاااا 
اِااااااااااااا   قو  م  قيا المِااااااااااارفو  والمِن مةت، دو  ِاااااااااااةرات الكسور م  الم ار  م  خَا ألنيع ة، واِ  عداي  

ِااااةألةت  ، وامعةاِة قساااا  ااِااااراف، وقساااا  ال   المسااااةاقة م  قيني وفرن  م  زميَعي المِن مةت والمِاااارفو  الع ر ون و
ألنيعي،  عم ت المِاااةراة في م رجة  القرا   م  قيا ةالع ر وي ة، ع   عكرن  الأل ناة الهةئزن  والم ار  المِاااةراة.  وأيضااا  

 م  خَا عأليو  م ةرات القرا   لماة ر  القرا  ، ودصولي عنى ِ ة   ِار وعق ور.
 

  سهير مصطفى خالد حسين

  مدرسة ابن الهيثم األساسّية للبنين.سة العي فزت ع  ةالم ر : 
 لواء القويسمة.لم ورن ةا : 
 :ص  مناهج وطرق تدريس. -معّلم صّف  الع خصم
 :اَت الِنمي ة  ماجستير. –بكالوريوس  المؤه ا
 : اعامً  69 ع   س وات الخير  في الع  رن. 
  :حّصة 96ع    صةب الدصص. 
 الملكة رانيا العبد هللا للمعّلم المتمّيز. جائزة  :الجةئز  الدةصا عنو ة 

 :  رسالتي بعد حصولي على لقب الّتميُّز
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وقو ه م  اايماة  ااةهلل الموف  ، مة ا  ااخَص  اليدن   ااا  مِن   ومِن ماة إلى فضاااااااااااااة  الع مومز واايا ات، مساااااااااااااعما   
رضة    عِةلى في عمن  هو المدر ك؛ ليسور اا  م ة في الأل   ديا لنع مومز وااي ات.وااعقة  وا   رن  الص 

 لماذا تقّدمت للجائزة؟ 
يمة  اا  م  دولي م  )ألناة، ومِن مةت، وأولية   اة  ي اعخاحت م  الع مومز ِاااااااااااااِاةر   لي في جميع مراداا الدية ، وا 

ماة ةعي، وأ   اِعراكي في الجةئز  سو صه ي امِن مة معمو ز  ِي  أمور، ومِارفةت وم ورن  وم ورات( اق راعي وا  ، والس 
  دو عدقو  مسعويةت أعنى في اة ا  واالرعقة  لحاعي ولألنيعي.

 ؟ما الخبرة التي اكتسبتها من الّتقّدم للجائزة
عوسو  إ جةزات المِن  ، وع ظيم ة، ضااااااااام  مِةوور ِاااااااااخصاااااااااي ة وم  ي ة، واالرعقة  المعمو ز اِ ا  المِن    اخا هرفع  

ه ي ة وم رسااع  ومجعمِ ، و ِاار سقةفة    مةالع مومز لنز مَ  ااةفة الوسااةئا المخعنهة، وااوجةيي ة، واالأل َت عنى اا  الصاا 
 هو ج و  في جميع المية و  الع ر وي ة.

   البحث الذي أعددته:
ي ور  الع هةعني ة، لع رن  الِنو  في الع هاور ااي اعي   ، والساا  خصااي  الم رسااي  م   ألناةل"أسر اسااعخ ا  الدةسااب الِاا  الصاا 

ة اةر  ي ة".الس ة ي اة  سةسي  في الم ار  الخةص 
 الفئة المستهدفة من نتائج هذه الّدراسة: 

روهة، والاةدسو ، والقر ا ، والم عم و  في  راسااي ة المخعنهة ومألو  القةئمو  عنى الِمني ة الع ِنيمي ة، ومصاام مو الم ةهج ال  
 مي ة الع ِنيمي ة.مجةا عوظوم الوسةئط الع ك ولوجي ة المعِ     في الِمني ة الع ِن

   ملخص البحث الذي قمت بإعداده:
، لعَموح  ي ور  الع هةعني ة في الع هاور ااي اعي  ، والس  خصي  الم رسي   ِ ه فت هحه ال راساة إلى اساعقصة  أسر الدةسب ال

ة في مة    الِنو  مقةر ة اةسعخ ا  الأل رنقة المِعة  . و  م  الس ة ي اةساةساي  في الم ار  الخةص  دقو  مة ه فت لعالصا 
راسااة ع   اخعيةر عو  ة قصاا ي ة ، موز عو  عنى  ة( ألةلا  50اقعصاارت عنى ) إلي  ال   م  الس ة ي اةسااةسااي  وألةلاة م  الصاا 

ِاة الس ة ية  (، وعِن مت الِااااا  خصااااي  الم رسااااي  ِاة اةولى اةسااااعخ ا  )الدةسااااب الِاااا  سَ  ِااااِب صااااه ي ة، عِن مت الِاااا 
ي ور  الع هةعني ة( اااااا  اخعاةر "عورا  اةسااااعخ ا  )الساااا  ِاة الس ةلسة اةسااااعخ ا  الأل رنقة المِعة  ، ِو " ، في دو  عِن مت الِاااا 

راسة. اني ة )ب( لنع هاور ااي اعي  أ ا  ال    ِ  الصور  ال
   :أهمية هذا البحث، وماذا يقّدم من قيمة مضافة للمجتمع الّتربوّي األردنيّ 

راساة م  اهعمة  المجعمع اة رات الع ك ولوجي ة المعساةرعة، في مخعنم مجةالت الع ألع اع أهم ي ة هحه ال   ر ر  ي  اةلع ألو  و 
راساااة في اةمور اآلعية: ، دو  عكم  أهم ي ة ال   ، وم ةرات الع هاور ااي اعي  ِرفة ل ى ااسااا ة  في إسرا  الم اا ساااة ي 

لع ِنيمي ة، ودس   ي الِمني ة الع ِن مي ة االااةدسو  والقرا  والم عم و  في مجاةا عوظوم الوساااااااااااااةئط الع ك ولوجي ة المعِ     ف
راسااااااااااةت في هحا المجةا. راسااااااااااي ة المخعنهة  عنى إجرا  المزن  م  ال   راسااااااااااة مصاااااااااام مي الم ةهج ال   ق  عهو   عةئج ال  

خصاااي  الم رساااي  اوساااةئا عك ولوجي ة  ي ور  الع هةعني ة، والدةساااب الِااا  رن ة، ولهت ا عاةه   إلى ضااارور  عهِوا السااا  ومألو 
ر  في الع  رن .معأل ي ور  الع هةعني ة،  و  لهت ا عاةه القةئمو  عنى الِمني ة الع ِنيمي ة إلى ضاااااااااااارور  عزون  الم ار  اةلساااااااااااا 

، وع رنب المِن مو  عنى عوظوم عنك الع ق يةت؛ اسةر  الع هاور ااي اعي  ل ى الأل ناة،  خصااااي  الم رسااااي  والدةسااااب الِاااا 
 وزنة   عدصون  .
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  انفاطمة علي وزان السرح

 مدرسة حي العرقوب األساسّية المختلطة. الم رسة العي فزت ع  ة : 
 :البادية الّشمالّية الغربّية. الم ورن ة 
 :ص  إدارة تربوّية. الع خصم
 :اَت الِنمي ة  ماجستير. المؤه ا
 : اعامً  61 ع   س وات الخير  في الع  رن. 
  :حّصة. 96ع    صةب الدصص 
 المنكة را ية الِي   لنمِن   المعمو ز.: جةئز  الجائزة الحاصل عليها 
 رسةلعي اِ  دصولي عنى لقب الع مومز  : 

المواظاة اِما مسااعمر  عنى  ِاار سقةفة الع مومز، م  خَا النقة ات الماةِاار  وهور الماةِاار ، 
 ع ة الواسِة. امظن  لمة وعجةوز سقم الع وق ِةت لأل ا  الع ِنيمي  والم ظومة  والوقوف مع االجيةا والز مَ ، وصاوال  

 مت لنجةئز ؟  لمةحا عق  
، ةة   ي ع   إمِة ي اممةرسااةعي الع ر وي ة الع ِنيمي ة ومقةر ع ة مع مألةلوب الجةئز ، وج ت ا    ي أعمةزج مِ ة عمةم  

ِت لنع ق    لنجةئز .  م  ه ة عِج 
  ؟ مة الخير  العي اكعسيع ة م  الع ق    لنجةئز 

 جةئز ، اسعه ت م  عِألور الممةرسةت الهضنى العي عع ةه  والع مومز اةة ا .أس ة  خوضي لغمةر مرادا ال
 :ة  جةدي  قص 

ر  ة، م  قيااا الأل َب وحون  ، وفي ظااا  الع ألو  سااااااااااااااة الع ِنيمياا  ة اال عمااة  لنمؤسااااااااااااا  راعااة، وأهمياا  ة الز   ظرا ةهمياا 
، والع ق يةت الج و  ، فق  قمت يإألَأل ماة ر  "ازرت ِاااااااااااعنة عصاااااااااااا ر ط  ا ِاااااااااااجر "، العي ع  ف إلىالع ك ولوجي 

الأل ةلب ام رساااااع  دعى اِ  عخر ج  م  ة؛ ال   ل  ِااااااجر  عدما اساااااام ، سااااااقةهة واهع   ي ة ورعةهة هو وأهن ، ول  
عقعصاااار هحه الماة ر  عنى ألَيي فقط يا جميع الأل ناة في الم رسااااة. واج ت صااااِواةت اسور ، عي أ م  عج وز 

عَت،  أ   ي مِن مة ألناة صاااااااغةر، يدعةجو   ةإلى الساااااااقةية وصاااااااِو ع ة، عنم  د يقة الم رساااااااة، إلى عِمو  الِااااااا 
عا حي ال  وت   ِ ِةب هو ألرن  ال  جة ، دو  عما  ت م  ِرا  ال ِاراف في أعمةل   ان  ة. وعحلوا الصا  مساةع   وا 

قةية، والع ِِاااااااو قةية، واالهعمة  اةلسااااااا  ، بالجو  ، م  أِاااااااجةر زنعو ، وأِاااااااجةر درجي ة، وع ظي  وقت وألرنقة السااااااا 
 وخصوصي ة أوقةت الِألا، اةاضةفة إلى الع واصا مع أولية  اةمور اةسعمرار. 

ة دسااااااااااااااب الأل رنقااة   ة فيمااة وخص  ااجرا ات العي قماات ي ااة لنياا   يع هوااح هااحه الماااة ر ، ف ي إجرا ات روعو ياا  أماا 
ة، ةخااح الموافقااة عنى الماااة ر .  دق قاات الماااة ة في الماا ورناا    الأل ناااة المعوق ع، فساااااااااااااِااة ر   عااةئج عهوأل  االععيااة ياا 

وحون   اِااااعَع  ، وألقو  زراعع ة، ومعةاِة  مو هة، واالهعمة  ي ة، أساااا مت في عقوية ا عمةئ   ليوئة الم رسااااة، 
راكة  وزا ت م  مر ات زنةر  اةها لنم رسااااااااااة ود يقة الم رسااااااااااة؛ لرؤية ومعةاِة ِااااااااااعَت أي ةئ  ، ممة زا  الِاااااااااا 

عَت اِساامة  الأل ناة؛ ليِو وا إلو ة المجعمِي ة، و قا خيراع   لم رسااة  أي ةئ  . واةه اف اِو   الم ى لزراعة الِاا 
موا خيراع   ومسااااةع اع   لم رسااااة ل   فو ة روااط مغروسااااة جحورهة في د يقة م رسااااة عخر جوا م  ة. اااةر   ، ويق  

ة  جة  هحه الماة ر  عنى مواقع الع واصااااااااااا االجعمةعي  اةسر الكيور في  ن  ي ة اقع ا  الكسور واة  ل ِااااااااار قصااااااااا 
 وعألييق ة.
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 الهئة الس ة ية -المعمو زو  الدةصنو  عنى جةئز  المنكة را ية الِي   لنمِن   المعمو ز  
 ازدهار حسن أحمد عثمان

 فاطمة الّزهراء. الم رسة العي فزت ع  ة : 
 :القويسمة. الم ورن ة 
 :ص  إرشاد تربوّي. الع خصم
 :اَت الِنمي ة  ر.ماجستي المؤه ا
 : اعامً  67 ع   س وات الخير  في الع  رن. 
  :حّصة. 96ع    صةب الدصص 
 جةئز  المنكة را ية الِي   لنمِن   المعمو ز الجائزة الحاصل عليها : 
  :رسةلعي اِ  دصولي عنى لقب الع مومز 

 ِااااااااااااار سقةفة الع مومز، والمِاااااااااااااةراة في  ع  المِن مو  المعمو زن ؛ لعدقو  مزن ا م  
، م  أجا ال   وك امسعوى الأل ةلب، وعألونر قألةت الع ِني .الع موم   ز، واالرعقة  الوظيهي 

 مة الخير  العي اكعسيع ة م  الع ق    لنجةئز ؟   
يةت الِصار، اضارور  اكعسةب الم ةرات،  ات وعد   الِألة  المساعمر  الموساو  اةلع مومز، والع ج و ، ومواكاة مساعج  

ةمنة.  ِ  والع  مية ال
 ة  جة  دي:قص 

 " ماة ر  مِنمعي مِر عي"  اسم المبادرة:
ة ية ديةعية م  مسا الوعي وا  ار  اةزمةت  الهدف من المبادرة: عق ي  ال ع  ال هساي لنألةلاةت واكسةي   م ةرات إِر

 .ودا المِاَت
 ألةلاةت الم رسة الفئة المستهدفة: 

   الّتحّديات التي واجهتني، والّتغّلب عليها:
اااا   أصاااا ااااة ية ل ى الألةلاةت خةصااااة اِ  جةئدة ، نية في الم رسااااةع   وجو  مِر اسر  المِااااةكا واالدعيةجةت االِر

اورو ة.  قص الخير  ل ى المِنمةت في يرامج عِ وا الساااااااانوك والعِةما الموج  المسااااااااؤوا مع مِاااااااااَت الألةلاةت 
ق ا  وع  ر أساااااةي ة م  فالمخعنهة وايهية العِةما مِ ة ومِةلجع ة اِاااااا فِةا إضااااةفة إلى ع وت مِااااةكا الألةلاةت و 

 .وع م وعهاك أسري...ال 
   اإلجراءات التي قمت بها لنقل أثر العمل إلى الميدان الّتربوّي:

اااااااااة ع رنيية ع   (إألَأل ماة ر  عألوعية اِ وا  ااااااااا عي( مع فرن  م  المِنمةت ا ت ق  عق ت ل   وِر مِنمعي مِر
اااة ية وم ةرات دا المِااااَت وأسااااةلوب العِةما  وحهة.ع  ع ه مِ ة واِضاااة م  يرامج عِ وا الساااانوك الدةجةت االِر

اة  يعج وز هرفة لإل اة  جمِي وفر ي و راسااةت دةالت لاِك اِر ساعقينت فو ة إدةالت الألةلاةت وعما جنساةت إِر
ة يةم مور.اة م  الألةلاةت واساعقاةا أولية  ة ية وعوزنِ ة  .  أجا اكساةي   م ةرات إِر إع ا  مألويةت و ِرات اِر

اااااة  جمِي وعهرن  عنى الألةلا ةت والصاااااهوف واساااااعسمةر دصاااااص الهراغ واالِاااااغةا في اعألة  دصاااااص عوجي  واِر
ة ية ي ة  عني  رسةل ة لموقع الوزار  واسعخراج العقرنر م  ة وعما خألة اِر  .اسعاة ة الِ م الِ رنة وا 
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   :ققتها في هذه المبادرةحالنتائج التي 
ة جو   ج ا م  المِاااةكا ...از ية   سااااة الوعي ل ى الألةلاةت عِ وا اسور م  سااانوايةت الألةلاةت. والعخهوم ي ساااا

ةلعقيا ومواج ة عنك المِاااةكا الصاااِاة ا، ي عةئج سااانواةع  . اساااعألةعت الكسور م  الألةلاةت دا مِاااةكن   اِ هسااا  
اااااااااااة ية العي   اةةأوليم ة األرأل سااااااااااانيمة والعكوم مع الصاااااااااااِب م  ة. عهةعا والمواج ة اآل مور مع الم ةرات ااِر

 سيوهة و قنوهة ةي ةئ  ، اةمر الحي سةه  في عدقو  يوئة م رسية آم ة. اكع
 :  اإلجراءات التي قمت بها لنقل أثر العمل في الميدان الّتربويّ 

ااا ات في لقة  مع   ِااار الماة ر  في الم رساااة عير مألويةت لعساااعهو  م  ة المِنمةت و ِااارهة عا الهي  وااَغ المِر
ة ع رنيية ة  في وِر  ع  ة. قس  االِر

 

   ربا محمد أحمد النعانعة 

 فاطمة الّزهراء األساسّية للبنات.الم رسة العي فزت ع  ة : 
 لواء بصيرا.الم ورن ة : 
 :ص  الرياضيات واإلحصاء. الع خصم
 :اَت الِنمي ة  دبلوم تربية. -بكالوريوس المؤه ا
 : أعوام. 5 ع   س وات الخير  في الع  رن 
  :حّصة. 91ع    صةب الدصص 
 جةئز  المنكة را ية الِي   لنمِن   المعمو ز. جائزة الحاصل عليهاال : 
  :رسةلعي اِ  دصولي عنى لقب الع مومز 

هةفي ة وااعقة ، أألما أ  أ قل اسمي عني ، وسِسِى ل ِر أسر الع مومز  جةئز  المنكة را ية صار  عرن  عةلي الِا 
.عنى زمَئي دعى و قِوا أسمة ه  عني ، و ي   الِألة    وااليعكةر عنى المو ا  الع ر وي 

 لمةحا عق مت لنجةئز ؟ 
ر ل ة، وسقعي اِ   ة ، وهي فخةومدن ي   ةلسقعي وق ةععي الع ةم ة أ   جةئز  المنكة را ية الِي   جةئز  ل ة صاااااا ى عةلمي  

 سعوس   إي اعةعي وعمو زي.
 ؟ ما الخبرة التي اكتسبتها من الّتقّدم للجائزة

.اسعمرارن ة ال ، والع ألونر دسب مة يسعج   ، وعِم ا حاعي   ِألة ، وااخَص اةلِما، والع وسو  المسعمر 
 :ة  جةدي  قص 

 (.room )وورناة: ماة ر  اسم المبادرة
 :الهدف من المبادرة

نةضي ةت، امة هو معة ، ومِة  ع ونره -  .عهِوا  ور المجعمع المدن ي  والأل ناة، اِما الوسةئا الع ِنيمي ة لمة    الر 
نةضي ةت.  -  زنة    افِي ة الأل ناة؛ لعِن   مة    الر 
 خن  يوئة جةحاة، ومده ز  لنأل ناة.  -
 مسة    الز مَ  في المو ا ، ياِك اسعراعوجي ةت الع  رن ، م  خَا ماعاة إلكعرو ي ة  اخن ة.  -
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 :  الفئة المستهدفة
 ور. مجعمع م رسة فةألمة الز هرا ، والأل ناة، والمِن مو ، وأولاة  اةم

 :اإلجراءات التي قمت بها لتنفيذ المبادرة
 (، دو  اةلي اية دصن ة عنى هرفة في الم رسة.  roomعج وز )الوورناة -
 ألَ  الغرفة اِلوا  جةحاة، وهة ئة لنِو ، وامسة    أولية  اةمور، لرس  الج ارن ةت. -
 المِة  ع ونرهة. عما وسةئا عِنيمي ة، امسةع   أولية  اةمور، والأل ناة، ياِك الموا    -

 :(، واةسرالحي أد سع  في اليوئة الع ر وي ةROOMال  عةئج العي دق قع ة م  )الوورناة 
نةضي ةت، ودي    ل ة. -  زنة    افِي ة الأل ناة؛ لعِن   مة    الر 
  محجة المهةهي ، والر  ط اةلدية .  -
   اةلم رسة، والم ار  اةخرى. اسعخ ا  الغرفة اهراك عِنيمي ة لاةقي الم ةهج، ومِةراة المِن مو -
 اسعد ا  اسعراعوجي ةت ع رنسي ة م  ايعكةري )اسعراعوجي ة ال ومو و(. -
 

 فريال منصور موسى الكور  
 ضاحية جعفر الّطيار األساسّية المختلطة.الم رسة العي فزت ع  ة : 
 الجيزة.الم ورن ة :  
 :ص  جغرافيا. الع خصم
 :اااااااااااااااااَت الِنمي ة جغرافيا / دبلوم عال  في تكنولوجيا معلومات في بكالوريوس  المؤه ا

 اإلدارة المدرسّية.
 : اعامً  69 ع   س وات الخير  في الع  رن. 
  :حّصة. 96ع    صةب الدصص 
 جةئز  المنكة را ية الِي   لنمِن   المعمو ز. الجائزة الحاصل عليها : 
 :رسةلعي اِ  دصولي عنى لقب الع مومز 

  َ  لإلدسة . ، وأرعقي وصوال  سِرس  اسمة، وأهر  أم
 مت لنجةئز ؟    لمةحا عق  

هحه الجةئز  الِرنقة مده ز  لنمِن مو  المي عو  والمعهر  و ، وهي امسةاة وسااة  ِاارف عنى صاا ر اا  مِن   دصااا 
 ادج  الهضااااااااة  لجَلة المنكة را ية الِي   المِظ مة العي أدوت فو ة اعنو ة؛ فِ ة، وم  هحا الم ير، أقوا ِااااااااار  

 ااي ات والع مومز، وأ عو جميع المِن مو  إلى المِةراة في الجةئز ، وخوك همةرهة.
 ؟ ما الخبرة التي اكتسبتها من الّتقّدم للجائزة

م ةر  إ ار  الوقت، وضااااط ال ه ، والق ر  عنى عصااامي  أ ِاااألة عهةعني ة وجةحاة لنأل ناة، وم ةر  عوسو  اةعمةا، 
 ودب الِألة  والع ج   .
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 جاحي:قّصة ن   
يةدة في ين ي(   "I Am The Tourism Ambassador Of My Country" )أ ة سهور الس 

 الهدف الّرئيس الذي يدور حوله:
يةدي ة واةسرن ة الموجو   في ممنكع ة الديواة، وعاة ا المِنومةت الس قةفي ة  ع مية م ةرات الأل ناة في الع رونج لنمواقع الساااا 

يألةلية(.مع الأل ناة المِةراو  في الم ساة ية، وا   ِروت، مسا )عراي ة، وال   ، وارواعية، و ول  ا، وهول  ا، وا 
 تحّديات واجهت  أثناء تنفيذ الّنشاط، وكيف تمّكنت من مواجهة تل  الّتحّديات:

ا: ع   عوافر أج ز  دةساااااااااوب موصاااااااااولة اةا عر ت في م رساااااااااعي، دو  واج ت هحه المِاااااااااانة ي اية   ي اةو  الع د  
، واِ   جةدي في هحا المِاااروت، ع   عزون ي ياااااااااااااااا "واي فةي" م  اةساااعخ ا  " الواي فةي"، وج ةز الدةساااوب الخةص 

 ماة ر  م رسعي؛ لنمِةراة في مِةرنع الع وأمة االكعرو ي ة. 
ي اةالسااعِة ة يزمونعي: مِن   ي الس ة ي: اة ت لغة الع واصااا يو  ة و و  ِااراةئ ة اال جنوزنة؛ فواج ت هحا الع د   ة مالع د  

 النغة اا جنوزن ة، و ر ةمج المعرج . 
ي اِما  ي  في فعر  ا عِااااةر فةورو  اورو ة، وعغن يت عنى هحا الع د   د  ي الس ةل : وجو  الأل ناة في الدجر الصاااا  الع د  

 وصور . ة؛ ةعواصا مِ   صوع  ZOOMمجموعة عنى "واع  آب"؛ لنع واصا مع الأل ناة، واسعخ مت عأليو  
   مت بها لتنفيذ )واستمرارّية تنفيذ( هذا الّنشاط:اإلجراءات التي ق

وا. وضاااع خأل ة إجرائي ة لع هوح أ ِاااألة المِاااروت أمة"؛ مِاااةراة ألةلاةعي في "ار هةا الع و ، مع الهرأل المِاااةراة م  ال  
لند و  ع  المِااااروت.  ِاااار قصااااص  جة  هحا المِااااروت عنى صااااهدة الم رسااااة. إ ِااااة  مجموعة "واع  آب" مع 

 لمِةراة.مِن مي الهرأل ا
 الّنتائج التي حّققتها من خالل هذا الّنشاط، واألثر الذي أحدثته في الميدان الّتربوّي: 

عمي الجو   المدن ي ة واةورو ي ة. عدساااا   مسااااعوى ألنيعي اةلنغة اا جنوزن ة. زنة    دصااااولي، و رفقة ألنيعي، عنى ِاااا ة م
يةدي  والس قةفي  ل ى ألنيعي. األ َعي ي عنى عجةرب عةلمي ة في مجةا اليرمجي ةت المسااااااااعخ مة ف الوعي اليوئي  والساااااااا 

هي ة؛ ممة ا ِا  إوجةا    ا  ألنيعي، عنى أ ةهحا المِااروت، واة  ل ة اةسر الكيور في عدساا   أ ائي،  اخا الغرفة الصاا 
صي.   ودي    لماد  عخص 

   اإلجراءات التي قمت بها لنقل أثر العمل إلى الميدان الّتربوّي:
فار " العي ول ت م  رد  هحا المِااااااااااااروت، وهحه الماة ر  اة ت اةلع خأليط مع قساااااااااااا  ااِااااااااااااراف في أألنقت ماة ر  "

صاااي، م ورن عي؛ ل قا أسر الع  رنب عنى اليرمجي ةت العي أع ة  ه في م  ماة ر  واق ع ة، وألا قع ة في دصاااص عخصااا 
اة ت  ا  الع ك ولوجية في دصااصاا  ، و "فار " اساار الجمو  في مة   الجغرافية، وامعَك مِن مي الجغرافية م ةر  اسااعخ

، وق  اة  ل ة عظي  اةسر عنى أ ا  مِن مي zoomالماة ر  عنى مسااااااااااعوى سَ  م ورنةت، عير اسااااااااااعخ ا  عأليو  
 الجغرافية، والهضا هلل.
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 الفئة الّثالثة -المتمّيزون الحاصلون على جائزة الملكة رانيا العبدهللا للمعّلم المتمّيز  
 ن غنيمأشرف أمين حسي

 زيد بن حارثة الّثانوّية الّشاملة للبنين.الم رسة العي فزت ع  ة : 
 :مادبا. الم ورن ة 
 :ص  اللغة اإلنجليزّية وآدابها. الع خصم
 :اَت الِنمي ة  بكالوريوس.  المؤه ا
 : اعامً  69 ع   س وات الخير  في الع  رن  . 
  :حّصة. 96ع    صةب الدصص 
   مومز: رسةلعي اِ  دصولي عنى لقب الع 

، و قا سقةفة الع مومز اساااااهور لنجةئز ، وأ   االرعقة  اِ ائي الم  ي  في المو ا  الع ر وي 
 ؛ لعدقو  رسةلة الع مومز.امعمو ز   ةأكو  أ موحج  

 جةئز  المنكة را ية الِي   لنمِن   المعمو ز. الجائزة الحاصل عليها : 
 مت لنجةئز ؟ ومة الخير  العي اكعسيع   ة؟ لمةحا عق  

، واكعساااااايت  ةإساةع   ور في ألرن  الع مومز، ومعةاِة اا  مة هو ج و  في المو ا  الع ر وي  لنح ات، والدرص عنى الساااااا 
 مجموعة م  الخيرات، أهم  ة: ال  زاهة، والِ الة، وع ظي  الوقت، والِما وأهمي ة عوسيق .

 :ة  جةدي  قص 
 :  اس  الماة ر 

 مبادرة "كن استثنائّيُا". 
 ر ئي  م  الماة ر : ال  ف ال

ة )القواعاا (، وعماو    م   ة لمااة    النغااة اا جنوزناا  ة والع ِنيمياا  االرعقااة  اااِ ا  الأل ناااة في عألونر م ااةراع   المِرفياا 
، في  أساااةساااي ةع ة، ومساااةع   مجموعة م  الز مَ  المِن مو  لمة   النغة اا جنوزنة عنى دساااةب الع ِني  ااضاااةفي 

 سةلوب الع ِنيمي ة المع اِة في ِر  القواع .االأل َت عنى أد   اة
ةا مع المِ و و    ِ قمت اةلِ و  م  ااجرا ات؛ السااااااااااعمرارن ة ع هوح الماة ر ، م  خَا الع واصااااااااااا المسااااااااااعمر  واله

 )م ور م رسة، مِرف النغة اا جنوزن ة، الز مَ  المِن مو ، الأل ناة، وأولية  أموره (.
 لِ و  م  ال  عةئج ااوجةيي ة، وم  ة:اسعألةعت عنك الماة ر  عدقو  ا

إكساةب الأل ناة الم ةرات المِرفي ة والع ِنيمي ة اةساةسي ة لنم ةر  الهرعي ة )قواع  النغة اا جنوزن ة(؛ لعدسو  اهة ع   
 فو ة، واسعخ ا  أد   اةسةلوب الع ِنيمي ة في ِرد ة أمة  الز مَ  المِن مو .

، قمت اةلع واصااااااا مع مِاااااارف المة   ، وقساااااا  ااِااااااراف الع ر وي  في ول قا أسر هحه الماة ر  إلى ال مو ا  الع ر وي 
.  الم ورن ة، و عو  مجموعة م  الز مَ  المِن مو ؛ لَسعهة   واالرعقة  اِ ائ   الم  ي 
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 دالل عبد المهدي مصلح التميمي
 تبنة الّثانوّية الّشاملة للبنات.الم رسة العي فزت ع  ة : 
 :واء الكورة.ل الم ورن ة 
 :ص  األحياء.  الع خصم
 :اَت الِنمي ة  ماجستير أحياء.  -بكالوريوس المؤه ا
 : اعامً  68 ع   س وات الخير  في الع  رن  . 
  :حصص الّطلبة الموهوبين. ع    صةب الدصص 
 جةئز  المنكة را ية الِي   لنمِن   المعمو ز. الجائزة الحاصل عليها : 
 ب الع مومز: رسةلعي اِ  دصولي عنى لق 

ِاة إلى قصااااااااااص  سةيت، دق ، عموز، ال يةت والظ روف الصاااااااااا  ا الع د   عيِ ، دو 
  جة ، ره  اةل  ووج  أما.

  لمةحا عق مت لنجةئز ؟ ومة الخير  العي اكعسيع ة؟ 
ة الع وسو ، وااعقاااة  في الِماااا، والع ِر ف عنى  خااااة م   يااا  سااااةت الع مومز، واكعسااااااااااااايااات أهم  لعدقو  الاااح ات، وا 

 لمعمو زن ، والِما مِ  .ا
 :ة  جةدي  قص 

 :  اس  الماة ر 
غور )إعة   ودوساة وع رن  مة    اةدية  اةلنغة اا جنوزن ة(.  ماة ر  الجةمِي  الص 

 ال  ف الر ئي  م  الماة ر : 
 النغة اا جنوزن ة. اتم ةر  إع ا  الأل ةلاةت لنمردنة الجةمِي ة، م  خَا عيسور

 الهئة المسع  فة: 
م  الِةِر.الأل   قو  م  الص   ناة الموهو و ، والمعهو 

عما  ااات و  ول قا أسر عنك الماة ر ، ع   الِما عنى إع ا  فو ووهةت لنأل ةلاةت، وعق  مجعمِةت عِن  ، ودصص عألييقي ة،
 ن ة.م  إع ا  ألةلاة جةمِي ة جةهز  لنمردنة القة مة، وا ع ا  ودوساة مة   إسرائي ة لمة    اةدية  اةلنغة اا جنوز 

 
 سميرة فالع محمد الخريشة

 رجم الشامي الغربّي الّثانوّية الّشاملة المختلطة.الم رسة العي فزت ع  ة : 
 :لواء الموقر. الم ورن ة 
 :ص  مهندس زراعي، تخّصص تغذية وصناعات غذائّية. الع خصم
 :اَت الِنمي ة  ماجستير المناهج وطرق الّتدريس. المؤه ا
   ؟؟   رن :ع   س وات الخير  في الع 
  :11ع    صاااةب الدصاااص  ، دصاااص، اةاضاااةفة لمساااؤولة المقصااام الم رساااي 

قة الخأل ة الع ألونرن ة، ومسؤولة الد ائ  الم رسي ة. ة الم رسي ة، وم س  د   والص 
 جةئز  المنكة را ية الِي   لنمِن   المعمو ز. الجائزة الحاصل عليها : 
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 :رسةلعي اِ  دصولي عنى لقب الع مومز 
ر الِألة ، و ِااار سقةفة الع مومز، و قا اةسر؛ لنوصاااوا ليوئة صااه ي ة وم رساااي ة وعر وي ة ومجعمِي ة، معسااان دة اسااعمرا

 اةلمِرفة والقي  والم ةرات؛ لن   وك اةلوأل . 
  مت لنجةئز ؟ ومة الخير  العي اكعسيع ة؟  لمةحا عق  

مت لنجةئز  ة   ة فرصااااااة ا صااااااةف أ هساااااا ة، و ِاااااار أعمةل ة، وعمو ز   ا .  ة، ولن   وك ينوا  الموقر، واالرعقة عق  
ة  ة ائ اة، ومِرفاة  قة  القو  ، وعدساااااااااااااو   قة   اكعسااااااااااااايات م اةر  الع خأليط والع  ظي  ةعماةل اة، وم اةر  ال  قا  الي ا 

ِ م، واكعسي ة عق ور قيمة الوقت، واالسعهة   م  ، وضرور  عوسو  أعمةل ة، ودهظ دقوق ة.    الض 
 :قّصة نجاحي 

 : مبادرة "البيت الّسحرّي". ر اس  الماة
 الهدف الّرئيس الذي تدور حوله المبادرة:

ة ساانيمة، عِعيرمألنا   ني  اصااد  (، والِيل الساا  ي ة )الأل ِة  الِضااوي  د   ةأسااةسااي   ةالوعي المعزاو  اِهمي ة القضااةية الصاا 
ي   ةلكا  إ ساااااااة ؛ ف د   دعةج ة    عج ألِةم   ف مةحا كا  مم ة عزرت، وعِر اِو و ة، و دعةج أ   او  أم ة عِ ةصاااااااد 

ي ة الخألور  العي ق  ع عج م  ساو  إ ار  اةسم   والميو ات الحي   فع سم  ، و د   د  عزرت؛ لعج  ب اةضارار الصا 
 غر  في  ِاااااعنة؛ لو عج سمر  أصاااااونة، عنقي اسااااادرهة عنى أجساااااة  ة؛ لعم   ة اةلأل ةقة  ةسااااادرن   ةال  ِن .  دعةج يوع  

والمِاااة  .  دعاااةج لنألييِاااة، والِو   إلو اااة، ولسااااااااااااادرهاااة، وم  ه اااة جاااة ت فار  اليوااات والِاااةفياااة والهوعاااةمو اااةت 
، وزراعع  أِعةال    مع و عة، ازراعة عضوي ة خةلية م  الكيمةوي ةت. الاَسعياي 

   الفئة المستهدفة:
.  الأل ةلاةت، والمِن مةت، والمجعمع المدن ي 

 اإلجراءات:
.م  خَا مِةراة مِن مةت فرن  ال  ة ي  - ، ع   عكون  يوت اَسعياي  يعير ت م  المجعمع المدن ي   اليوئي 
، دسب اةِعةا المعوف ر  في الم ألقة. - عوي   عهِوا زراعة اليوت الاَسعياي  اموس  صيهي  ِو
راعة م  خَا فرن  الد يقة الم رسااي ة، وألةلاةت الم رسااة في دصااص الع ر ية الم  ي ة،  - الِ ةية واالهعمة  اةلز 

راعة لنوا  الموقر اةالسعِةرات المخعنهة. ودصص  ، واةلع ِةو  مع م ورن ة الز   ال  ِة  الدر 
الِما عنى ج ي الس مةر، و يِ ة لنأل ةلاةت والمِن مةت اصاااااااور   ورن ة، واالساااااااعهة   م  رنِ ة لزراعة المواسااااااا   -

 الَدقة.
نيمة، عاةت ة، يعوفور  اةعةت عضاوي ة صادي ة س ع  فار  المِاروت االقعصاة ي  ل ى اليوئة الع ر وي   نتائج المبادرة:

راعي ة ل ى الأل ةلاةت والمِن مةت. الع قنوا م  مِاااااااااااةكا  . ع مية المواأل ة الز  لنمِن مةت والأل ةلاةت والمجعمع المدن ي 
قِة الخضرا . الهقر والاألةلة. ، وزنة   الر   الع قنوا م  مِةكا  الع غو ر الم ةخي 
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 الفئة الّرابعة -جائزة الملكة رانيا العبدهللا للمعّلم المتمّيز المتمّيزون الحاصلون على 
 أمو  مدم  درب المسيِ و 

 م رسة المنك عي   الس ة ي لنع مومز.المدرسة التي فزت عنها : 
 :الأل هونة. المديرّية 
 :ص  ه  سة اليرمجي ةت. الّتخصُّ
 :ـالت العلمّية   سة يرمجي ةت.عن  الدةسوب، ااةلورنو  ه  مةجسعور المؤهِّ
 :ةعةم   11 عدد سنوات الخبرة في الّتدريس. 
  :دصص. 8عدد نصاب الحصص 
 جةئز  المنكة را ية الِي   لنمِن   المعمو ز. الجائزة الحاصل عليها : 
  :رسالتي بعد حصولي على لقب الّتميُّز 

 ع  و   ِااااااااااااار سقااةفااة الع مومز يو  زمَئي في المواا ا ، وعدهوز ألنيعي؛ لياو وا مياا عو ،
، ااا  مة أمنك م  م ةرات وخيرات.  مجعمِي 

  لمةحا عق مت لنجةئز ؟ ومة الخير  العي اكعسيع ة؟ 
مت لمجعمِي  ز  هساااااي عنى مساااااورعي الم  ي ة، ومة ق   مت لنجةئز  ةرعقي ام  عي إلى مساااااعوى الع مومز، وةعز  عق  

لمِن  ، واةكسر لج   ا ا وي  هي أكسر الجوائز عق ور  الما رساااااااااااااي  م  إ جاةزات، لكو  جةئز  المنكة را ية لنع مومز الع ر 
 ل . أمة اةل  سااااااااااة لنهةئ   الكيور  العي اكعسااااااااايع ة م  الع ق    لنجةئز ، فعمس نت في قولاة الِما الع ر وي   اخا اعدهوز  

؛ لعدقو  أه اف رؤنعي ورساااة عي العي أدمن ة، لقةلب معمو ز، وراعي الع خأليط والع  ظي  والع قوي  والع وسو  المساااعمر 
 ممة زا  م  ق رعي عنى إ ار  خألألي الدةلي ة والمسعقيني ة.

   قّصة نجاحي:
 مراز ااي ات الِنمي  والع ق ي  في الم رسة.

 : إوجة  يوئة جةحاة، ومده ز  لإلي ات وااليعكةر.الهدف
 :  الفئة المستهدفة

 ألناة الم رسة والم ار  اةخرى في المدةفظة.
 :  تجاوز الّتحّديات

 عوفور الماة : االع هةأل مع اا ار  عنى عوفور هرفة م ةساة لنمراز. -
- . ات الَزمة، اةلع ِةو  مع اا ار ، والمجعمع المدن ي  ؛ لِرا  المِ   ع  المةلي  : الدصوا عنى ال   ع  المةلي   ال  
 الع واصا مع الم ورن ة والم ار  اةخرى؛ لعوفور اةسة  الز ائ  ع  دةجع  .  -
و وت. االلعدةأل -  ي ورات ع رنيي ة، في مجةا يرمجة وعصمي  الر 
 الع واصا مع أصدةب الخير  في المجةا، م  أجا المِةراة اةلمسةاقةت ااي اعي ة. -

   أبرز اإلنجازات:
و وت  -  .  2118الهوز اةلمراكز اةر ِة اةولى في مسةاقة الج وب لنر 
و وت م  الهوز اةلمراكز اةولى عنى مسااااااااعوى الممنكة في الاألولة ا - ، والع ِه ا 2122ودعى  2118لوأل ي ة لنر 

 لناألولة الِر ي ة. 
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 .  FLL 2119الهوز اةلمراز الس ة ي عنى مسعوى الممنكة في مسةاقة  -
( الِةلمي ة، دو  ا  ة First Global2019إألَأل قمر اصاااااااأل ةعي  مصااااااااغ ر أس ة  المِاااااااةراة في مسااااااااةاقة ) -

 الممس ا الودو  لنوأل . 
 . 2122عنى مسعوى الممنكة  FLLر ب في مسةاقة الهوز ينقب أفضا م  -
، عنى مسعوى الوأل  الِر ي   - ا في مسةاقة اةولميية  الِر ي  لنح اة  االصأل ةعي   .  2122الهوز اةلمراز اةو 
 .  2121الهوز اةلمراز الس ةل  عنى مسعوى الممنكة في مسةاقة أاألةا العك ولوجية  -
ي الع ألييقةت. الع ِه ا لنمردنة ال   ةئي ة عنى مسعوى  -  الممنكة في مسةاقة عد  

   نقل األثر:
صاااااة لم ار  المدةفظة.  عق ي  المساااااةع   لنم ار  اةخرى، والمِاااااةراة في مساااااةاقةت  ع ظي  ورل ع رنيي ة معخصااااا 

و وت. المِاااااااةراة في مِرك  ظ مع  جةمِة الألهونة الع ق ي ة. المراز  م  خَا  ِااااااار أخاةرعِمي  سقةفة ااي ات،  الر 
 فيسيوك".عنى "

 هالة تيسير ياسر الشيو

 رقة  الس ة وي ة لني ةت.: المدرسة التي فزت عنها  الز 
 :رقة  اةولى. المديرّية  الز 
 :ص  عنو  ديةعي ة. الّتخصُّ
 :ـالت العلمّية  ااةلورنو .  المؤهِّ
 :أعوا . 5 عدد سنوات الخبرة في الّتدريس 
  :ة. 17عدد نصاب الحصص  دص 
 جةئز  المنكة را ية الِي   لنمِن   المعمو ز. : الجائزة الحاصل عليها 
  :رسةلعي اِ  دصولي عنى لقب الع مومز 

  ِ سااااااااااااة ، وخ   الأل ةلب والم ر ةالِما يرو  الع مومز وفاره وجِا م  الِما اةلم ار  ممع
 والمجعمع.

  لماذا تقّدمت للجائزة؟ وما الخبرة التي اكتسبتها؟ 
 أ   عمني يسااعد   الع ق ور، والخير  الماعساااة، والع دم ا، والع  ر ج، واع اةت الخألواتعِااجيع اا ار  والز مَ ، يوصااه   

 لنوصوا لأله اف.
  :في العالم االفتراضّي. امبادرة "كن واقعي  قّصة نجاحي 

ةلااة أكيرالهـدف وجة  وعي عة  ع   اةهةلي  مااة عا   مما  م   : عماةر  الألا  قمي ة، وا  اضااااااااااااارور   المواأل اة الر 
قمي ة.الموا  أل ة الر 

ب، وأولية  اةمور.الفئة المستهدفة  َ  : المِن مو ، الأل 
 إجراءات العمل: 

ه ي ة ع  ماة  - ، واسااااعخَص أه     م ةقِااااة الأل ةلاةت اةلغرفة الصاااا  قمي ة م  خَا الِصاااام الح ه ي  المواأل ة الر 
قمي ة ةت الر   . المِةكا  العي عواج    أس ة  اسعخ ا  المواقع، والم ص 
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قمي ة، ألرأل دمةية اةي ة  م  إع  - ا  مألوي ة ورقي ة، ععضااااااااااام   مواضااااااااااايع: إ مة  اا عر ت، مه و  المواأل ة الر 
قمي ة.  االسعِمةا هور اآلم  لنمصة ر الر 

 . عق ي   صةئا عةمة ةولية  اةمور، اةسعخ ا  أي ةئ   لإل عر ت -
قمي ةعق ي  فقرات قرائي ة، م  خَا مجموعة م  الأل ةلاةت، خَا ااحا  -  .عة الم رسي ة ع  ماة ى  المواأل ة الر 

 الّنتائج المتحّققة:
قمي ة. -  إص ار مألوي ة عوعوي ة؛ السعخ ا  آم  لمصة ر الر 
قمي ة. - ديا لمصة ر الر    ِر وعأليو  مجموعة م  أسةلوب االسعخ ا  الص 
ةلاااةت أسر   - ةا واآلم  م  الماااة ر ، وقاا  ع   رصاااااااااااااا ه اااةساااااااااااااعخاا ا ةإوجااةيياا   ااكعساااااااااااااةب مجموعااة م  الألاا  م    الهِاا 

قمي ة.  لنمصة رالر 
 الع واصا مع مجموعة م  المِن مو  في م ار  أخرى؛ ل ِر الماة ر  في م ارس  . نقل األثر:

 
 الفئة الخامسة -المتمّيزون الحاصلون على جائزة الملكة رانيا العبدهللا للمعّلم المتمّيز  

 
 إيمان علي طالب الشرفاء

 ةمنة لني ةت.هاالمدرسة التي فزت عن  ِ  : م رسة المنكة را ية الِي   الس ة وي ة ال
 :ي ي عيو . المديرّية 
 :ص / عجموا. الّتخصُّ  اقعصة  م زلي 
 :ـالت العلمّية   ينو  انية مجعمع. المؤهِّ
 :ةعةم   22 عدد سنوات الخبرة في الّتدريس. 
  :ة. 17عدد نصاب الحصص  دص 
 ا ية الِي   لنمِن   المعمو ز. : جةئز  المنكة ر الجائزة الحاصل عليها 
  :رسالتي بعد حصولي على لقب الّتميُّز 

ة فاةعناة وم عجة، وعوفور اةف ة ااماة ةت المعةدة، م  أجا إكساااااااااااااةب الأل ةلاةت م ةرات  عوفور يوئاة ما رسااااااااااااايا 
، وع عم    في إ ِة  مِةرنع صغور .  ديةعي ة، عسةع ه   عنى ااي ات وعألونر حاع   

  للجائزة؟ وما الخبرة التي اكتسبتها؟ لماذا تقّدمت 
 ةسيت أ   المِن   معمو ز في عمن  وعألةئ ، وأ ة م   ، وة ِر سقةفة الع مومز يو  زمَئي.

 :قّصة نجاحي 
 صنع معّقم لليدين. 

وأل، واألرنقة آم ة وصاادي ة؛ لعغأل ي ادعيةجةت الم ار  ااة رهة الهدف : عوفور مِق   لنو و  اانهة أقا  م  الساا 
ِت الهار ؛ لعِما اليوئة المدن ي ة، وعخ   ادعيةجةع  .ا ، س  عوس  يي واا اري  والع  رنسي   َ  لأل 

 أيرز اا جةزات:
 عوفور مِق مةت لجميع ألةلاةت الم رسة. -
- .  عوزنع عو  ةت عنى المجعمع المدن ي 
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لة  خَا الورل الم عوم قا المِرفة لنم ار  المجةور ؛ لعوفورهة لألنيع   واة ره ، م -  .ة والممو 
 نقل األثر:

، وعغألية  ااااااة ع رنيي ة ادضااااااور م ور الع ر ية والع ِني ، وع   م  رؤسااااااة  اةقسااااااة ، والمجعمع المدن ي  أقمت وِر
، والع غألية ااحاعي ة والصدهي ة عنى ع   م  ق وات االع صةا.  إعَمي ة في ي   ماةِر عنى الع نهزنو  اةر  ي 

 حنان محمود مطلق الشقيرات

 مدرسة معان الّثانوّية الّشاملة للبنات. رسة العي فزت ع  ةالم : 
 :مِة . المديرّية  
 :ص   لغة إ جنوزن ة/ عك ولوجية مِنومةت. الّتخصُّ
 :اَت الِنمي ة  بكالوريس/ دبلوم تربية في تكنولوجيا معلومات. المؤه ا
 :ةعةم   15 عدد سنوات الخبرة في الّتدريس. 
  :ة. 15عدد نصاب الحصص  دص 
 جةئز  المنكة را ية الِي   لنمِن   المعمو ز. جائزة الحاصل عليهاال : 
  :رسةلعي اِ  دصولي عنى لقب الع مومز 

فةعنو   ةالع مومز الدقيقي  هو لي  مة عهِن  ل هساااااااااااك، ولك  مة عهِن  ل خرن . مة أجما أ    او  أِاااااااااااخةصااااااااااا  
 ومؤسرن  في مجعمِ ة. ل ِما م  أجا الغور.

 لجائزة؟ وما الخبرة التي اكتسبتها؟ لماذا تقّدمت ل 
، ومِاااااااةراة   ِم والقو   ل ي  مت لنجةئز  لعقوي   هساااااااي، ومقةر ة أ ائي اِ ا  الغور، والوقوف عنى  قة  الضااااااا  عق  

ير واالجع ة  والمسةير ، وأ  أساااااااور إلى اةمة  م  أجا المزن  م   قصاااااااص  جةدي مع اآلخرن ، وعِن مت الصااااااا 
 .   ال  جة  والع مومز

 ة نجاحي:قّص 
ةمنة لني ةت،  ماة ر  الم ار  الخضااارا  هي إد ى الماة رات ال ة فة العي ا ألنقت م  م رساااة مِة  الس ة وي ة الِااا 
ة الج وب لندهاةظ عنى اليوئاة والمجعمع، واساااااااااااااع ا فات جميع ما ار  مداةفظاة مِاة ، دوا   ااةلع ِاةو  مع جمِيا 

-Ecoع الع وأمة االكعرو ي ة، واة ت اِ وا  ا ألنقت هحه الهار  م  خَا مِاااااااااااااةراة م رساااااااااااااع ة اِد  مِاااااااااااااةرن
friendly school with zero waste  ،فعول  ت ل و ة الر هاة اةلوصاااااااااوا إلى م رساااااااااة خةلية م  ال  هةيةت ،

 و ِر سقةفة المدةفظة عنى اليوئة والمجعمع، وعدقو   وت م  االسع امة في م ارس ة ومجعمِ ة. 
نة  ِر الوعي ل ى الأل ناة والمجعمع اِهمي ة فرز ال  هةيةت، وا عة   ع ونرهة ل  عك  الي اية س نة، دو  اة ت مرد

م  أصااااِب المرادا، اةاضااااةفة إلى ايهي ة عِااااجيع الأل ناة عنى جنب الورأل والكرعو  والاَسااااعيك م  م ةزل  ، 
ة اِمني ة الهرز  .  ووضِ ة في الدةويةت الخةص 
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؛ ل ِااااااااار يإع ا  خأل ة لع هوح الماة ر ، م  خَا عق قم ة ااة والمجعمع المدن ي    لقة ات دوارن ة مع م ار  الِااااااااا 
صاااا ة جوائز لنأل ناة المسااااةهمو   أه اف هحه الماة ر ، وا ع ا  فو ووهةت؛ لعوعية المجعمع اِه اف الماة ر ، وخصاااا 

ِ ة الأل ناة عنى إعة   اساااعخ ا  الكرعو  والاَساااعيك؛ لصااا ع أعمةا ف  ي ة،  اااج   ر   ة و في مِاااروت فرز ال  هةيةت، ِو
ة ادمةية اليوئة، ولكعةاة قصااااااص  الأل ناة عنى اسااااااعخ ا  اِك الع ألييقةت االكعرو ي ة؛ لرساااااا  رسااااااومةت خةصاااااا 

ة اهرز ال  هةيةت.  ة اةليوئة، وعما ألِةب اةسعخ ا  يرمجي ة "ساراعل" خةص   إلكعرو ي ة خةص 
م رسااة عنى مسااعوى  21في أكسر م  وأألنق ة مسااةاقة "أ ة أيرمج؛ ةدمي يوئعي". سااةهم ة في  ِاار هحه الس قةفة 

 مِة . 
ناة والاَسعيك م  اا  م رسة.   جمِ ة أكسر م  أل   م  ال  هةيةت الص 

ودصااانت م رساااع ة وم ار  أخرى عنى لقب الم ار  الخضااارا ، ومين  مةلي  م  جمِي ة الج وب؛ لندهةظ عنى 
 اليوئة والمجعمع. 

   األَأل المردنة الس ة ية م  مِااروت الم ار  الخضاارا . و ِما أ  و ة المردنة اةولى م  ماة رع ة، و د   سااعِ
 الوصوا إلى لقب الم ار  الخضرا  في جميع م ار  الممنكة اةر  ي ة ال ةِمي ة.
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opportunities for learning. When a scope and sequence are not taken into 

account, there will be a risk of ad hoc content and the significance of learning will 

be lost.  

Scope and Sequence Matrix of the English Language Curricula in Jordan is 

the main reference for the textbook designers to present concepts, skills, information 

(knowledge), values and facts in these curricula. This document also presents a 

practical and integrated framework to the language specialists to help them to design 

language curricula, and Jordanian EFL teachers to help them how to teach the content 

to the Jordanian EFL learners as well.   

The Ministry of Education in Jordan took two main variables into account 

when designing Scope and Sequence Matrix, the first one is the age of the learners 

and the second one is the logical grading or sequence of content. These two variables 

play a major part in organizing the content in terms of continuity, balance, integration 

and need. Al-Malki (2020) stated that constructing a scope and sequence matrix is a 

significant step in organizing content. It is also one of the main pillars of the General 

Guidelines of the English Language Curriculum. 

In conclusion, Scope and Sequence Matrix is highly significant since it is a 

guiding map for the English curricula designers in Jordan. In light of this Matrix, the 

English textbooks are designed for Jordanian EFL learners in all levels. It is an 

intergraded and continuum chain of skills, concepts, topics, knowledge, values and 

facts which cannot be separated from each other. Scope and Sequence Matrix is 

similar to an inverted pyramid; the most fundamental knowledge, information, 

concepts, topic, etc. are placed and presented first. Then, as the learners progress 

through their levels, the knowledge, information, concepts, topics, etc. expand and 

become more complex and detailed. Therefore, Scope and Sequence Matrix is built 

consistently and logically in order to keep learning and teaching processes permanent 

without facing any learning gaps.    
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Sequence is the order in which content is presented to learners over time. 

Leqani (2013) stated that sequence emphasizes prerequisite learning which means 

that an item is presented or taught to the learners because it provides a basis for the 

subsequent experience in the learning process but more deeply and widely. Learners 

have the ability to learn a new topic when they are exposed to the prerequisites 

(previous knowledge) of that topic.    

Richards (2001) indicated many criteria or principles that sequence may be 

based on. These criteria are; simple to complex, chronology, need, prerequisite 

learning, whole to part or part to whole and spiral sequencing. First, simple to 

complex implies the difficulty level of content i.e. from easy to difficult. Second, 

chronology refers to that the content is ordered historically in the real world, need 

entails that content could be ordered what students most probably need outside the 

classroom. Third, prerequisite learning implies that content is likely ordered to reflect 

what is important first as a basis for the next step in learning. Fourth, whole to part 

or part to whole implies that the entire organization of a topic could be the focus 

before the bits and pieces or the individual elements are included. Finally, spiral 

learning refers to that the items are recycled or revisited. However, the new aspects 

of the item appear with the next appearances so that students are going to have the 

repeated opportunities to learn these items. These principles were taken into account 

when Ministry of Education designed Scope and Sequence Matrix.      

Scope and Sequence Matrix   
Scope and Sequence Matrix is a list of skills which is taught in a specific 

lesson. Richards and Schmidt (2010, p.512) stated that scope and sequence is “a plan 

for a course, curriculum or syllabus in which the content of the course (e.g. in terms 

of topics, skills, functions, grammar, etc.) is organized according to the successive 

units or levels in which they appear in the course”. It is also defined as an overview 

or a chart of topics, concepts, knowledge, facts, values and attitudes presented in the 

curriculum over a period of time (scope) and in a specific order (sequence) at each 

level or class. It is designed by experts and specialists in the field of curricula and it 

takes gradation, chronology, integration, balance, continuity and learners’ levels and 

their competencies in the content through years into account.   

Significance of Scope and Sequence Matrix 
In 2006, the Ministry of Education built the General Guidelines and General 

and Specific Outcomes for the English Language Curriculum. It is an official 

document describes precisely and in detail the skills and knowledge that learners are 

expected to learn or acquire at each stage, followed by a section called Scope and 

Sequence. This section includes the specific outcomes which students are expected 

to learn at each grade of each organiser (listening, speaking, reading and writing).    

The importance of Scope and Sequence Matrix is “to provide documentation 

that follows what is being taught, through what is known as ‘mapping’. Mapping is 

broken down into months and contains lesson plan content, skills taught and 

assessment of the skills that are the taught” (Ayash, Abu Hamdeh and Olayan, 2017, 

p.11). In this way, Scope and Sequence Matrix should present the content logically 

and systematically over years. In addition, it should respond to the learners’ needs 

and their levels. Ayash, Abu Hamdeh and Olayan (2017) indicated that scope and 

sequence order the content, support the students’ learning and offer sustained  
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Introduction 

 
Due to the recent developments in the English language curricula and school 

textbooks, as well as responding to the future visions of the Jordanian educational 

system, the Ministry of Education is concerned with organizing curricula and grading 

the content to suit students’ growth and their cognitive needs to facilitate learning of 

concepts, facts and knowledge which the textbooks include. Grading and organizing 

the content assist learners to learn more quickly and easily. There are also interests 

from curriculum designers to organise the content which plays a vital role in 

determining the efficiency of the curriculum.  

Subject knowledge content is the most significant component that forms the 

school curriculum in which a set of knowledge, facts, skills and ideas that learners 

acquire through years, this helps to achieve the planned objectives. Al-Heelah and 

Mir’ei (2004, p.40) defined it as “a type of knowledge and information which are 

selected and organised in a specific way, whether they are concepts, facts or main 

ideas. Content is selected in light of objectives and philosophy of the society.” 

Ornstein and Hunkins (2018, p. 234) stated that “Content (subject knowledge) is a 

compendium of facts, concepts, generalizations, principles, and theories.”  

One of the most prominent curriculum principles of organizing content is 

from simple to complex, which is also called gradation or sequencing i.e. easier 

elements are presented before more difficult ones. Bell (1981, p.15) stated that “the 

usual assumption has been that a syllabus moves from simple to complex and that 

that is identical to the movement from easy to difficult.” If the content is organised 

in an unbalanced manner, the curriculum will be inefficient. Since content is a major 

component of the curriculum, it includes concepts, knowledge, generalisations, skills 

and their gradation through learning stages over years in light of Scope and Sequence 

Matrix.  

Definitions of ‘Scope’ and ‘Sequence’  
Scope refers to the breadth and depth of the curriculum content which should be 

covered at any one time (e.g. week, term, year, over student’s school life).Tyler in 

Ornstein and Hunkins (2018, p.184) stated that scope “consists of all the content, 

topics, learning experiences, and organizing threads compromising the educational 

plan”. Goodlad and Zu cited in Ornstein and Hunkins (2018, p.184) referred to this 

concept as “the curriculum’s horizontal organization”. According to Ornstein and 

Hunkins (2018, p.184) “scope includes all the types of educational experiences 

created to engage students in learning. It also includes both cognitive and affective 

learning (and, some might, add spiritual learning). 
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