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 : المدرسة خلفية حول -١

 : المدرسة - أ

 تعريف : 

  ما   1996اإلنساانية المساتدامة تسسسان سانة الرساالية  ثانوية الكوثر صرح من صروح جمعية المبرات الخيرية للتنمية

 ألف م. 52على مساحة 

 .توفر الثانوية التعليم األكاديمي من مرحلة رياض األطفال حتى المرحلة الثانوية 

 التالميذ ذوي اإلحتياجات الخاصة وأولئك القادمين من بالد اإلغتراب. تستقبل 

  :تالمياذ مان  221و  ةتلمياذا  مان ذوي اإلحتياجاات الخاصا 97ضامنا   2016-2015للعام الدراساي  2306عدد التالميذ

  تلميذا  في برنامج المتفوقين. 25،بالد اإلغتراب

 .رؤية ورسالة المدرسة 

بناا  ننسااص صاالؤ مابمن باا  “رسالتها وأهدافها من فيض رسالة مدارس المبرات التي تعمل علاىتستمّد ثانوية الكوثر 

ورساالته، متعلم ومثقف، واع ومنتج، منفتؤ على قضايا  العصر، يعطي الحياة قوة وانفتاحا  ويشارك في صنع المستقبل 

  .“ 

القايم اإلساالمية المبكادة علاى أهمياة اإلنسااص،  تعتمد مدارس المبّرات في تحقيا  رساالتها علاى مرتكامات منطلقاة مان”

األخالق، تكافب الفرص، التفكير الناقاد، الحاوار والاتعلم المساتمر، اإلفاادة مان التعاارب وعادم العماود أمامهاا وتو ياف 

 أحدث ما توصلن نليه التكنولوجيا واألبحاث في وضع المناهج والبرامج واألنشطة نضافة نلى التطوير المهني المساتمر

 “.للمعلمين ومراعاة معايير العودة في األدا  على مختلف المستويات.... الخ

  ّطالقها. نفي المدرسة ومسوغات  القائمة حاليا   ةاذكر المبادرات التطويري 

 برنامج التطوير :

 من المبادرات التطويريّة القائمة حاليا  في المدرسة و اسباب اطالقها: -

 ع المعلا  الثقاافي البريطااني برناامج رباا الصافول الدراساية ماConnecting Classrooms هاو برناامج :

,وحاليا  يعمال البرناامج علاى تادريم المعلماين شراكة للربا بين المدارس في المملكة المتحدة وجميع دول العالم

( وهي:المواطنااااة,التعاوص والتواصاااال,اإلبداع six core skillsعلااااى مهااااارات الااااتعلم العمياااا  الساااان 

تفكير النقدي وحل المشكالت,المعرفة الرقمية,القيادة والتنمية الشخصية.اما مسوغات األساساية لتبناي والخيال,ال

هذا البرنامج هي اعتبارناا أص هاذا المهاارات عناصار أساساية لتطاوير التالمياذ ليكوناوا علاى اساتعداد لمواجهاه 

 ال في بنا  المستقبل.تحديات عالم اليوم المتشابك و المترابا و قادر على أص يكوص عنصر فعّ 
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  تكنولوجيااا المعلومااات واالتصاااالت مشاروع اسااتخدامICT  نلااى جعاال الكااادر التعليمااي خبياارا  فااي الااذي يهاادل

مما ينعك  على تحضير المعلم و آدائاه داخال الصاف ليصابؤ التعلايم  تكنولوجيا المعلومات وأساليبها المتطورة

 ة و رؤية المدرسة.و مما يساهم في تحقي  جم  من رسال أكثر تفاعال

   برنامج العمل مع المتفوقين حيث ياتم اعاداد المانهج الخااص الاذي يعام نعتماادا ماع التالمياذ المتفاوقين دراسايا

باإلضافة الى األنشطة اإلثرائية الداعمة للمنهج المعتمد.و ذلك مراعاة إلحتياجات التالميذ الخاصة عمال برسالة 

 رعايتهما.المبسسة لتنمية الموهبة و التفوق و

  تطبياا  معااايير ناااام العااودةIS0-26000 المساابولية المعتمعيااة_ ماان خااالل تحوياال القضااايا السبع قضااايا_

العمالية,ممارساااات التشااا يل  اإلنسااااص, الممارساااات البئية,حماياااة المساااتهلك,الحوكمة المبسسااااتية, حقاااوق

داخال المبسساة بعاد ادراجهاا ضامن العادلة,نشراك وتنمية المعتمع( الى محكات ومبشرات لقياس مدى تحققها 

 الناام الداخلي للمبسسة 

  ادخال مشروع الروبوت ضمن المنهاج التعليمي تباعا  ليشمل جميع الحلقات التعليمية حيث تام دراساة األهادال

المطلوبة لتدري  منهج الروبوت و تقاطعها مع أهدال مواد الرياضيات والفيميا  والتكنولوجياا لادمعها ضامن 

تعليمية. و ذلك بهادل تنمياة مهاارة حال  المشاكالت والتفكيار اإلباداعي عناد التالماذة ليصابحوا بااحثين الخطا ال

 ص ار و مشاركين في صناعة التطور.

  اعداد منهج و كتم جديدة  لتدري  مادة التاريخ مبني علاى التفكيار التاريخي التحليال و التصنيف....(باإلضاافة

المااادة, تساااهم فااي تعمياام و تنميااة مهااارات الااتعلم المسااتدام الخماا   الااى نعتماااد مقاربااة جدياادة فااي تاادري 

( و ذلك في  ل جمود Readiness,resourcefulness,resilience,responsibility,reflectivnessهي 

 الحاصل في هذا المادة نتيعة مقارنة مع التطور الحاصل في باقي المواد لناحية المنهج و طرق التدري . 

 النشا و التعاوني   المرحلة االولى من مشروع تمام ( لممشروع التع 

 

 : أعضا  فري  تمام - ب

 يتسلف فري  تمام من معموعة أفراد يمثلوص مواقع و يفية متنوعة في الثانوية تم اختيارها مستندين نلى المعايير التالية:

 هذا الفري .لحظ تمثيل كافة الحلقات التعليمية من رياض األطفال حتى المرحلة الثانوية في  -1

لحظ التنوع على مستوى المواقع الو يفية حيث يشمل الفري  مدرا  أقسام، ناار، منسقين، ندارة جاودة، ندارة ماوارد  -2

 ...  ،بشرية، معلمين

 نمتالك مهارات شخصية ومهنية بين مستوى جيد وجيد جدا . -3

 تطوع مما يضمن نستمراريته كفرد من أعضا  الفري .وبح  مبادرة  التمتع -4

 فيما يلي جدول يوضؤ بالتفصيل المعلومات حول أعضا  الفري  . و
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 : 2014-2007من سنة *الفري  القيادي  

 سنوات الخبرة اإلختصاص المستوى التعليمي اإلسم

 سنة 17 + ندارة تربويةندارة أعمال نجازة بالل جرادي

 سنة 11 معلوماتية ندارية سنة رابعة زكريا حمادة

 سنة 12 تربية مختصة تيرماجس شذا اسماعيل

 

 :2015-2014من سنة لفري  القيادي ا

 سنوات الخبرة اإلختصاص المستوى التعليمي اإلسم

تعلايم وتنساي    سانة 17 + ندارة تربويةندارة أعمال نجازة بالل جرادي

 و  ندارة 

 تعليم و تنسي   سنة 11 معلوماتية ندارية سنة رابعة زكريا حمادة

 نشرال و ندارة  سنة 12 تربية مختصة ستيرماج شذا اسماعيل

و تنسااي  تعلاايم  ساانة 15 علوم نجازة فاتن حسن

 و ندارة 

 

 :2016-2015من سنة الفري  القيادي 

 سنوات الخبرة اإلختصاص المستوى التعليمي اإلسم

 سنة 17 + ندارة تربويةندارة أعمال نجازة بالل جرادي

 سنة 11 اريةمعلوماتية ند سنة رابعة زكريا حمادة

 سنة 15 علوم نجازة فاتن حسن

تعلاايم و تنسااي   ساانة 23 تربية وتعليم نجازة رياص يون 

 و ندارة 

 

 ( AUB/ PSTمالحاة : اص االخن شذا اصبحن ضمن الفري  الموجه لمشروع تمام  
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 : 2016-2010من سنة  *فري  الوصل      

 سنوات الخبرة اإلختصاص المستوى التعليمي اإلسم

 سنة 22 علوم تربوية LT رنا قبيسي

 سنة 18 علم نف  نجازة  زهرا  دعموش

 سنة 12 + ندارة تربويةندارة أعمال نجازة سمر سلطاص

 سنة 11 معلوماتية ندارية نجازة مهى درويش

 سنة 15 تربية فنية نجازة ليال منصور

 سنة 16 أدب عربي نجازة نعاة زين الدين

 سنة 14 رياضيات وعلومية تعليم ترب نجازة فاطمة قبيسي

 سنة 18 علوم نجتماعية جدارة  ماجدة عيسى

 

 

 : ةالتطويريّ  الحاجة -٢

 : طبيعة الحاجةتحديد واختيار  - أ

تنفياذ برناامج التطاوير اإلداري الترباوي إلعاداد كاوادر ندارياة قيادياة. بالشاراكة  2003/2004بدأت العمعية فاي العاام  -

 .وهي جهة تربوية باحثة ومتخصصة في هذا المعال نية للعلوم التربويةمع الهيئة اللبناوالتعاوص 

وبدأ برنامج التطاوير اإلداري فاي خطاة خماساية أولاى مان  2003بنهاية العام  التدريم صدرت نتائج دراسة نحتياجات -

 .2013-2009واستمر في  خطة خماسية ثانية من العام  2008-2003العام 

وبنا   عليه ,التدريبية في ثانوية الكوثر الحاجة نلى التدريم على مهارات التعلم النشا،  أ هرت نتيعة مسؤ اإلحتياجات -

كمشااروع تطااويري علااى صااعيد  “مشااروع لالااتعلم النشااا والتعاااوني 2007-2006اختااارت الثانويااة فااي نهايااة العااام 

 المدرسة لتحسين جودة التعليم/التعلم.

  مام واختارت مشروع  التعلم النشا والتعاوني(  المشروع التعديدي لها.انضمن الثانوية نلى مشروع ت 2007في العام  -

وفر مشروع تمام فرصة لبنا  قدرات فري  العمل، مما أّدى نلى اإلعتماد على الذات وعادم اإلساتعانة بعهاات خارجياة   -

  . لقياس المطلوب من المشروع التدريبي في برنامج التطوير المدرسيوإلجرا  البحث، 

دراساة نجارا  حلقاات تفكار ل 2010تام فاي العاام “ التفكار كممارساة ندارياة” لما تم التدرب عليه في مشاروع تماام بنا    -

حياث ا هارت نتاائج  .مهاارات الاتعلم التعااوني، الاتعلم بالتقصاي، حال المشااكل، والعارض  حاولنتائج التقرير النهاائي 

 التدريم والمتابعة. البحث عدم تحق  مهارة التقصي حتى بعد مضي ثالث سنوات على

تم عقد جلسات تفكر بعميع مستوايته وكانن نتيعتها اإلنتقاال نلاى المرحلاة الثانياة مان مشاروع الاتعلم النشاا والتعااوني  -

 ”.وهو لنحو معلم باحث
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 :الحاجة التطويريّة صفّ  - ب

 ة داخل الصف أو خارجاهسات التربويالحاجة التطويرية  نحو معلم باحث( تم نختيارها ننطالقا من هدل تحسين للممار -

مما سايبدي في حل المشكالت بإستقاللية  ا يساعدل ذهنية بحثية متفكرة عند فري  العمل في الثانوية  التي ستتمثل ببنا و

اإلستفااة  متم مجية تة ال  ت  )تطبيا  مهاارة التقصاي عناد المعلماين لاتعك  داخال الصاف ماع التالماذة. وتحساين الى 

 . (نقاط ترك ز حرجة ب سب كل حلقة تعل م ةاإلجرائي وخطواته لمفابعة 

 مأص يصبؤ المعلم قادرا  ومسبوال  عن قياس مدى تحق  المهاارات المطلوباة مان مشاروع الاتعلم النشاا والتعااوني وتقادي -

  .الدليل على ذلك

 

 

 المشروع التطويري: أهدال  -٣

 تخطيا(مستوى ال على 

 . من البرنامج االنسيابي والتدريم خالل المهنة للمعلم ا   أص يصبؤ التدريم على مهارات البحث اإلجرائي جم

  على مستوى العملية التعليمية(

 تدري  عبر تطبي  مهارات التعلم النشا والتعاوني.الأص يطب  المعلم خطوات البحث اإلجرائي عند 

  إلدارة(مستوى ا على 

 . الفكرية والمهنيةعملية جم  من الممارسة التفكر المهني صبؤ تأص 

 

 : صف تصّورك المثالي - أ

ية والمهنيااة والتربويااة بإسااتقاللية صاانمااتالك المعلاام لذهنيااة بحثيااة  تماميااة(  متفكاارة قااادرة علااى حاال المشااكالت الشخ -

  عملية مما سينعك  ذلك على ادا  المعلم و تعلم التالميذ.مستخدما  رحلة تمام التطويرية كمسار لل

 

 :لمشروع التطويريالمنفذة لخطة ال -٤

 : 2011-2010في العام 

 المرحلة الثانية لنحو معلم باحث ل

يضمَّ كال  من مدرا  الحلقات ومديرة الموارد البشرية ومنسقين وهاذا طبعاا  باإلشارال   فري  الوصلتم تشكيل  “:والأ -

جلساات التفكار  المباشر من قبل ندارة المدرسة والتي لعبن دورا  مهماا  فاي عملياة التوجياه والتحفيام، مان خاالل مواكباة

( والمشاااركة فااي عاادد منهااا التااي كاناان تعقااد أساابوعيا  التااي كاناان تشااارك فااي بعااض العلسااات لتواكاام طريقااة التفكياار.
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مساااهمة فااي نجاارا  التحسااين ماان خااالل تطبياا  البحااث هااي الهااذا الفاارق وجااود وهاادل ة نص مهماا     التنفيااذيياافرالو

 .(اإلجرائي، ومنها للتوسع على صعيد المدرسة

 من قبل الفري  القيادي لمدة ثالث سنوات.“ نحو معلم باحث”تم نعداد الخطة التنفيذية لمشروع  “:نياثا -

 

 :2012-2011في العام  •

 تم تدريم الفرق التنفيذية من قبل الفري  القيادي على:

 مفهوم وأنواع البحث/ وماهية البحث اإلجرائي. .1

وصااياغة األهاادال  ن الااذي سااتختارا كاال ماان الفاارق التنفيذيااةو التااي هااي مشااروع التحسااي“نقطااة تركياام”كيفيااة نختيااار  .2

:  اهادال نقطة التركيامالمتعلقة ب أهدال االدا  \أهدال العملية  \: أهدال البرنامج   المتعلقة بها على المستويات الثالثة

 الممارساات و التطبيقاات: ماا هاي / أهدال العمليةلى مستوى الحلقة او الوحدة التعليمية: ما الذي يراد تحقيقه عالبرنامج

هي الممارسات او المهارات او الذهنية العديدة التاي ما :  / أهدال اآلدا ستساعد في  عملية التحسين  تياو المقاربات ال

 (.سيتم لحاها في ادا ات المعلمين و التالميذ كناتج لعملية التحسين

م التحلاى بهاا و امتالكهاا يعاالذهنية  و القايم التاي و التي هي االس  والعادات احدى ركائم مشروع تمام  تدريم على  .3

 لمرتكاامهااو  عاان خبارات  الفاارق المشاااركة  فااي مشاروع تمااام, بويااة و المهنياة و التااي نتعاانلتحساين الممارسااات التر

ات ضمن رحلة التطوير حياث يقاوم الممارساوص والذي يعتبر من اهم الممارسات و الخط للمحاورة والممارسة التسمليةا

حثوصل فااي خطااوة التاماال فااي االدا  و الخطااوات  و المراجعااة ماان اجاال التاكااد ماان منهعيااة المسااار و التخطاايا ل البااا

للمستقبل الى اص ينعك  ذلك على ذهنية الباحث و تصبؤ ممارسة التفكار عملياة تلقائياة فاي الحيااة المهنياة و التربوياة و 

  الشخصية.

 

 :2013-2012في العام 

 يذية من قبل الفري  القيادي على:تم تدريم الفرق التنف -

 صياغة سبال البحث. .1

 طرق جمع المعلومات وأدوات القياس.  .2

 تم عقد نجتماعات دورية على الشكل التالي:“: ثالثا

 أعضا  الفري  القيادي من أجل التخطيا والتفكر، ونعداد مادة التدريم للفرق التنفيذية. اتنجتماع .1

ونجرا اتاه والمسااهمة فاي “ نحاو معلام باحاث”ة والتفكار فاي مساار مشاروع فريا  الوصال مهمتاه المناقشا اتنجتماع .2

 التخطيا لألمور المستعدة.

الفرق التنفيذية من أجل التحضير للمهام التطبيقية المتعلقة بالتدريم وذلاك تحان نشارال ممثال مان الفريا   اتنجتماع .3

  “.تمام”ألهدال وروحية مشروع   القيادي مهمته أيضا  تحضير أنشطة ونقاشات تساهم في بنا  فهم مشترك
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نطاالع و  وفي المرحلة ذاتها تم عقاد لقاا ات عاماة تشامل كال أعضاا  فريا  تماام فاي المدرساة وذلاك مان أجال “:رابعا

 نتاجات نجتماعات الفرق التنفيذية ومناقشة العروض بحضور  ندارة المدرسة.  فيالفرق  نشراك 

 محطة تفكرية:“:خامسا

يذية االخير في المدرساة تام اجارا   جلساة تفكاروتقييم للهاذا فو بعد اللقا  العام للفرق التن 2012/2013عند نهاية عام  -

 اللقا ات و كاص حصادها :

“  ساول يسابم خلاالتماام مرتكامات  حاول  فري   الوصال و الفارق التنفيذياة عدم وجود نطار مفاهيهي مشترك  عند  -

  .في رحلة البحث

 جرائي.إلظ التدريم و نشرالوعي حول المرتكمات بل اقتصرت التدريم على تقنيات البحث االخطة التنفيذية لم تلح -

همية أميركية حيث تبين للفري  القيادي في المدرسة ألهذا تمامن مع حضور اللقا  السنوي لمشروع تمام في العامعة ا •

م اتخاذ قرار في تعديل مسار التادريم فاي نلى المدرسة مما ساهم في تّدعي المرتكمات خالل رحلة تمام للتطوير المستند

  ”.نحو معلم باحث ”مشروع 

  2014-2013في العام 

التخطاايا المعاادل بنااا  علااى “ ننطالقااا ماان مرتكاام“ نحااو معلاام باحااث”تاام نجاارا  تعااديل علااى مسااار مشااروع  “:سادسااا  -

لهاا مان أثرعلاى طريقاة التفكيار  ، بهدل بد  التدريم على ركاائم تماام ناارا  ألهميتهاا و لماا سايكوص“التطبي  والحاجة

 والممارسات و الوعى لدى أعضا  الفرق التنفيذية.

هذا العاام و ذلاك  لللتدريم خال“ البعد عن الشخصنة  والمشاركة المنفتحة” و “ التعاوص المهني” تم اختيار المرتكمين  -

 سباب التالية:لال

الفارق هاي مسابولة عان التحساين والتطاوير فاي  توضؤ محكات مرتكام التعااوص المهناي أهمياة التعااوص  وخاصاة أص -

  لتحسين على صعيد المدرسة.لالتعاوص المهني عائقا  أساسيا   وجودالمدرسة حيث يشكل عدم 

تعميام بناا  الثقاة واحتارام وممارسات وقيم مهماة جادا كتشمل محكات المرتكم الثاني بنا  رؤية مشتركة نحو التطوير،  -

 ل.وأص الهدل هو المدرسة ككو االص ا   مل المسبولية المشتركةالرأي اآلخر، وتقبل النقد وتح

 التالية من أجل تمكين المعرفة والخبرة: اإلجرا ات تم التدريم على هذين المرتكمين بإعتماد  “:سابعا

 ةلن الشخصاانة والمشاااركة المنفتحااالبعااد عااغياااب مبشاارات مرتكمل–ل ساايناريو يحاااكي وجااود  نعااداد دراسااة حالااة  .1

عضاا  حياث تام اعطاا ا  كمهماة تطبيقاة بعاد التادريم ألقياس هذا المرتكم علاى صاعيد المدرساة  معلمين(.ى ليصار ال

خااالل المشاااركة فااي جمااع و تفرياا  و تحلياال  بهاادل تمكااين االعضااا  ماان مبشاارات هااذا المرتكام ماان  يذيااة فالفارق التن

التدخل علاى صاعيد المعلماين بناا  علاى النتاائج .  االجابات المتعلقة بدراسة الحالة , و من ثم ليصار الى اتخاذ اجرا ات

وصية الي ادراجة للمناقشة كانن الت.فعام المعلمين مهذا المرتكم عند  ب الوعي حول موشراتاغيقد ا هرت النتائج و

 .من اجتماعات التنسي  و اجتماعات الوحدات التعليميةضالوعي  و اثارة
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للحظ الممارسات التي تعكا  التعااوص المهناي ضامن ساياق عملهام،  اخرى نعطا  أعضا  الفرق التنفيذية مهمة تطبيقية .2

كااص هنااك غيااب  اص الحاالت التي  لوحان و التي عكسن تعاوناا مهنياا اوبنا   على  اتالنقاشفي حيث تمن المشاركة 

 . يمالعمل التي تلن التدر ةانشطة مدرجة ضمن ورشخالل  من  للممارسة التعاوص المهني ضمن سياق عملهم 

 2014-2013في العام 

 لالرؤية اإلسفرات ة ة للفطويرل : المرحلة الثالثة

فاي ,الذي بدأ العمل به فاي جمعياة المبارات  التربوي   أ هرت نتائج دراسة التقويم الذاتي ألثر برنامج التطوير اإلداري •

وهي جهة تربوياة  لبنانية للعلوم التربويةمع الهيئة الإلعداد كوادر ندارية قيادية. بالشراكة والتعاوص  2003/2004العام 

 التي تعك  الحاجات التطويرية العديدة في المدرسة., باحثة ومتخصصة في هذا المعال

 ضرورة ت يير اإلتعاا من مفهوم التدريم نلى مفهوم التطوير المهني المستند نلى المدرسة لذا كانن 

 

  الفوص ة األولى : 
  تماام ( برناامج تحساين مساتدام للوضاع الترباوي فاي  لمستند نلى المدرسةأص يصبؤ برنامج مشروع التطوير ا

 الثانوية .  

 من خالل:

القيااادة للت يياار وركاائما   تشاكيل نطااار مفااهيمي مشااترك حااول ماهياة التطااوير المسااتند نلاى المدرسااة  تمااام( -

ارساة التسّملياة/ البعاد عان الشخصانة المحاورة والمم األدلّة/ى لنستندة القرارات الم /التعاوص المهني/اإلستقصا /

ثنا  التطبي  وبنا   على المتابعة/ أالتخطيا المعّدل / القرارات المبنيّة على حاجات الفري   والمشاركة المنفتحة/

في وعاي المعلماين أص تحساين   ة/ الممارسة الموثّقة منهعيّا  ( ومما يساعد أيضا  المهني رعايةالتعلّم بالتعريم/ ال

 لمبسسة مرتبا بتطويرهم الذاتي . فعالية ا

تمكين العاملين على خطوات البحث اإلجرائي وننعاز حلقات التقصي لتصبؤ نهج معتمد يسااعد فاي تعميام   - 

 .وتنمية حّل المشكالت بنا  على األسلوب التحليلي العقالني 

 

 

 

 

  :الفوص ة الثان ة 

وبماا أص  .سة يستفاد منها في التحسين والتطوير المستمرلى اعتماد التفكر كممارنأ هرت نتائج الدراسة الحاجة 

 جا ت التوصية الثانية : هذا الممارسة هي مرتكم أساسي من مرتكمات مشروع تمام

ص يصاابؤ التفكاار ثقافااة عامااة فااي المبسسااة وممارسااة نداريااة ممنهعااة ماان خااالل: بنااا  قاادرات فاارق العماال أ -

 والتقنيات  المتعلقة بالتفكر. األساسية على المفاهيم والمعارل والمهارات
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أدى هذا المعطى نلى نتخاذ قرار من قبل ندارة المدرسة وفريا  تماام فاي ثانوياة الكاوثر نلاى تعمياد العمال بنقااط تركيام  •

 هرت عدة من اجل التاكد من اولية الحاجات التطويرية بحيث اص النتائج التي صدرت ا البحث اإلجرائي للفرق التنفيذية

من قبل الفرق التنفيذية  من اجل لحظ وجود اي تقااطع    من حاجات تطويرية(ما تم تحديدا هذا باالضافة الىتوصيات ,

هاي العديادة التاي ساتتبيّن قاد تكاوص  التطويرياة ألص الحاجاات  فيذياة و التوصايات الصاادرةننقااط التركيام للفارق الت نبي

هاذا فضاال عان اص الفارق  .لنتائج النهائية للدراسة في المدرسةاعن  ن بنا   على التوصيات التي ستصدرولوية للتحسياأل

ل علاى التنفيذية سول تطاال شاريحة اكبار مان المعتماع المدرساي   حتاى غيار االكااديمي( و اساتكمال التادريم و العما

يتطلم جهادا جديادا للتادريم علاى و ذلاك سال  فاي مساتوى المعرفاة لادى اعضاا  الفارق  البحث االجرائي قد يسابم خلا

ل نحاو معلام باحاثل لبحث االجرائي و ركائم تمام, لذا تم التدريم على مرتكمين  كما ذكر سابقا( ماع الفارق التنفيذياة ا

م انشا  الفرق التنفيذياة حويلها الى خطة استراتيعية و من ثلحين صدور التوصيات الناتعة عن دراسة التقويم الذاتي و ت

ت رحلة االنتشار االستراتيعية لمشروع و التابعة للخطة االستراتيعية و هنا بدأ ةللقيام بالتحضير للخطا التنفيذية العديد

 .تمام  في المدرسة  سيتم شرح ذلك الحقا(

 :2015-2014في العام  -

عضو من مختلف المواقع الو يفياة  و الحلقاات التعليمياة  60ها تم تشكيل الفرق التنفيذية العديدة  و التي  طال عديد -1

و  ذلك كخطاوة اساساية الطالقاة وحادة التطاوير و  2014-2013و حتى غير االكاديمية و ذلك في نهاية العام الدراسي 

 لمهماا لاو التاي اصابؤ مشاروع تماام جام   الهادال الخطاة االساتراتيعيةالتقييم الذاتي في المدرسة و للباد  باالتخطيا 

  .منها

التي صدرت عن اثر برنامج التطاوير االداري  الخاصاة  لمشروع تمام حصة من التوصيات  ,سابقا وكما ذكركاص , -2

مان قباال   2014-2013تام اعااداد  نساخة اوليااة للخطاة التنفيذيااة لمشاروع تمااام فاي نهايااة العاام الدراسااي  ,لذابالمدرساة(

 الخطة و بد  العمل باجرا ات الخطة.تم تعديل  2015-2014راسي بداية العام الد معالفري  القيادي و 

وحادة التطاوير والفحال الاذاتي فاي ل التابعاة تم اعداد و تطبيا  ثاالث تادريبات  لعمياع اعضاا  الفارق التنفيذياة -3 -

ماام حاول رحلاة ت التدريم الثااني, و11حول ركائممشروع تمام ال التدريم االول , فكاصميي فقا(ي االكاد المدرسة

خطاوات تطبيا   اهمياة الركاائم و الممارساات التاي ساتنفذ خاالل  اص اص حاول كافاالخيار  اما التادريم التطويرية و

 رحلة تمام التطويرية.

الخطاة للعاام  دتمهيادا العادا  2015-2014ة التنفيذية الخاصاة بالعاام طالخو تقييم  وفي نهاية العام تم مراجعة   -4 -

 . 2016-2015المقبل 

 : و ناتج العام  هو صة التدريباتكانن خال -

بنا  وعي واطار مفاهيمي مشترك لدى كل اعطا  وحدة التطوير حول الركائم والرحلة التطويرية لمشروع  -

 تمام.

 ة لممارسة هذا الركائم في الحياة التربوية اليومية .روجود أهمية كبي -
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 دوص االلتفات الى ماهيتها.اعطا  هوية واسم لبعض الممارسات التي أصال  يقوم األعضا  بها  -

 االنتباا نلى بعض الممارسات ال ائبة والتي قد تساعد في تحسين العمل والناتج. -

 

العمل على تعديل الخطا التنفيذية التابعة للخطة االستراتيحية ضمن اجتماعات وحدة التطويرو الفحل تم   – 5

 حيث يمكن( و منها ليصار الى الخطا التنفيذية  الذاتي ليصار الى اتباع او ادخال رحلة تمام التطويرية ضمن

اربة المعتمدة لة و مرتكمات تمام الطريقة و المقبنا  على حصاد جلسة تفكر لتكوص  رح تعديل الخطا و لحظ ذلك

 . لتطبي  الخطا التنفيذية

 :2016-2015في العام 

فري   حاجة حيث أ هرت نتائج التقييم   وني لمشروع التعلم النشا والتعل التدريم ستكمال عملية خطة إلتم اعداد  -

 نلى هذا التدريم كبير من المعلمين العدد 

مهارات واالستراتيعيات المتعلقة بالتعلم الاعداد كتيم خاص بالتعلم النشا والتعاوني كمرجع للمعلمين والمنسقين عن  -

 النشا والتعاوني . 

لمشروع لنحو معلم   2011-2010عام  التي تم تشكيلها التعليمية اعادة  تفعيل عمل الفرق التنفيذية في الحلقات -

, فقامن  للتحسين ضمن الحلقات التعليمية باحثل  , حيث قامن الفرق التنفيذية بمراجعة الحاجات التي كاص يعمل عليها 

 نال أنه تمذاتي اجتماعات وحدة التطويرو الفحل ال ربطال بالتوصيات الصادرة عن  الفرق بتعديل نقطة التركيمبعض 

 النها مازالن حاجة معاشة.  والقسم الثانوي الحلقة الثانية و الحلقة الثالثة في لسابقةنقطة التركيم ا البقا  على 

ضموا للمشروع و بهدل اعادة التدريم على البحث االجرائي و رحلة تمام التطويرية كوص هناك اعضا  جدد ان -

 جرائي.ات و مبادى  البحث االالتذكير بخطو

تم ضم قسم رياض االطفال الى مشروع نحو معلم باحث و تاليف فري  تنفيذي خاص للقسم ليساهم في التطوير و  -

باالضافة الى ادخال التعلم النشا و التعاوني   هذا  جم   اساسيا من المشروع,  كن سابقانشر المعرفة في القسم الذي لم ي

 تطبي  و االستفادة.الى قسم رياض االطفال  و البد  برصد ال

التدريم على في جمعية المبرات و منها الى  المبسسات و المدارس , و قد تم ل تبني لمرتكم لالرعاية المهنية  -

 مرتكم الرعاية المهنية و الرعاية التربوية   الخطة التنفيذية مرفقة ربطا توضؤ ذلك(.

 :المعايير ومبشرات النعاح

 :لركائمعلى مستوى البحث االجرائي و ا -

 تم اعطا  مهمات تطبيقية تسمؤ بتو يف ما تم اكتسابة من التدريم و هي:- -1

 تحديد الحاجة المعاشة و تقديم الدليل على ذلك و منها لالنطالق برحلة البحث. -

 االدا . -العملية -يات الثالثة: التخطياوالبحث على المست اهدالتحديد  عىالقدرة -

 صياغة اسئلة بحث لالنطالق بعملية -
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 تحديد مصادر المعلومات و ادواتها. -

 ركائم من خالل الممارسة و التفاعل مع االعضا .االنتباا الى بعض المبشرات المهمة و المتعلقة بال-2 -

التي اصبحوا يتبنونهاا ليصاار الاى تحليلهاا و االساتفادة منهاا  اقفعك  التعلم و الموتت المتدربين التفكرية التي كتابا -3 -

  و المناقشة. على مستوي التدريم

 1: ملح  رقم    ستدرج في الخطة التنفيذية لمشروع تمام ضمن المرحلة الثالثة ستلحظ  مبشرات النعاح التي):    

 :لمشروع تمام يعمل بها التي متابعةاجرا ات ال

 عقد نجتماعات دورية على الشكل التالي:

 اد مادة التدريم للفرق التنفيذية.أعضا  الفري  القيادي من أجل التخطيا والتفكر، ونعد اتنجتماع .1

ونجرا اتاه والمسااهمة فاي “ نحاو معلام باحاث”فريا  الوصال مهمتاه المناقشاة والتفكار فاي مساار مشاروع  اتنجتماع .2

 التخطيا لألمور المستعدة.

يا  الفرق التنفيذية من أجل التحضير للمهاام التطبيقياة المتعلقاة بالتادريم وذلاك تحان نشارال ممثال مان الفر اتنجتماع .3

  “.تمام”القيادي مهمته أيضا  تحضير أنشطة ونقاشات تساهم في بنا  فهم مشترك ألهدال وروحية مشروع  

فااي المدرسااة حيااث يااتم مناقشااة متابعااات الخطااا التنقيذيااة  التطااوير المسااتمر و التقياايم الااذاتي شااهري لااو حاادة اجتماااع   .4

ات عديل المسار او التفكار باخاذ قارارات او حتاى انعااز مهماالمتعلقة بالخطة االستراتيعية الخاصة بالمدرسة وتقييم و ت

عمعياة المباراتل و اإلدارة العاماة لو مركمهاا فاي  المستمر المركمياة وحدة التطوير تطبيقية مركمية  اي صادرة عن 

 التي لها عالقة باهدال و توصيات الخطة االستراتيعية العامة(.

 :نتائج وقفات المتابعة

خطوات البحث اإلجرائي وننعاز حلقات التقصي لتصبؤ نهج معتمد يسااعد فاي تعميام وتنمياة حاّل  تمكين العاملين على -1

 المشكالت بنا  على األسلوب التحليلي العقالني .

 وضع خطة ممنهعة لمشروع التعلم النشا وندخاله ضمن ناام ندارة العودة ومبشراته   حيث ينطب  (  : -2

 لضماص نستدامته .  - أ

 مج التطويرية على المستوى المعرفي والتطبيقي ننطالقا من البرنامج اإلنسيابي. لتثبيته في البرا  - ب

 .ندراج مبشراته ضمن مبشرات المعلم الفعال  - ت

ندخال أدوات قياس تحق  مبشرات التعلم النشا ضمن آلية اإلشرال علاى عمال المعلماين واإلساتفادة مان نتاائج القيااس  - ث

 ثر التطوير . أوقياس في تقييم أدا  المعلمين المستمر معهم  

اإلسااتفادة ماان نتااائج قياااس تحقاا  مبشاارات الااتعلم النشااا للتلميااذ فااي قياااس المهااارات اإلجتماعيااة والتفكياار الناقااد عنااد   - ج

 التلميذات.
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 : المتابعة للمشروعالصعوبات الني تم مواجهتها خالل 

 

أجال نتماام عملياة المتابعاة ماع هاذا الفارق، كانان .عند البد  بالمرحلة الثانية ومع زيادة أعضاا  الفارق التنفيذياة ومان 1

هنالك صعوبة في ندراج حصة أسبوعية على برامج أعضا  الفرق التنفيذية لعقد اإلجتماع الدوري والعمل علاى ماا هاو 

 مطلوب.

. نص عاماال الوقاان وكثاارة المهااام المطلوبااة ماان الفرياا  القيااادي وفرياا  الوصاال، ومسااتعدات العماال اليوميااة، شااكلن 2

وتم تدارك ذلك من نعاادة التخطايا “ نحو معلم باحث”بة في تنفيذ بعض التدريبات او المتابعات المتعلقة بمشروع صعو

 ونذا تعثر األمر تم نجرا  التدريبات خارج دوام العمل.“ فري  الوصل”لهذا التدريبات خالل نجتماع 

تطلبة من الفريا  القياادي شاكلن تحاديا  لهام وخلقان . عملية تحضير المادة التدريبية خالل هذا المرحلة والعهوزية الم3

دافع للقرا ة وترجمة  بعض المصادر الموجودة لالستفادة منها ونبتكارأفكار واعتماد مقارباات تسااهم فاي فعاليّاة عملياة 

 التدريم.

قاات التفكار عناد الفارق التنفيذياة والوصال. لاذا سااهمن حل . نيعاد حافم لإلستمرار فاي المشاروع خاالل هاذا المرحلاة4

الفرق ألهمياة الخبارة والمعرفاة المتعاددة التاي أعضا  وأنشطة التفري  النفسي في خل  جو من األلفة واإلنتما ، ووعي 

 حيث شكلن لديهم حافما  قويا  لإلستمرار. تكتسبها من المشروع 
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 :  تعل  بالمساراستنتاجات ت

  :عدم التسرع بالوصول نلى نتائج -1

قياس أي ات التي تتضمنها عملية قياس أثر التدريم لتقييم نكتساب مختلف المهارات أو لاإلجرا ات والخطو 

ذات اهمية كبرى النها تعطي الباحث فرصة لتمكين المعرفة والمهارات  الى حد انها قد تصبؤ بنف  هي  هدل

 اهمية الهدل المراد تحقيقه .

دعم النتيعة وتميد من درجة الصدق ويمكن البنا  عدم القبول بنتائج غير مبنية على دليل ألص الشواهد ت-2

 .عليها

 

اإللتفات بسص معنى الدليل مرتبا بالسياق التي تطب  فيه أي ممارسة يومية في العملية التعليمية، حيث أص  -3

مثال: الشاهد على ممارسة مهارة التقصي في مادة العلوم أهمية الدليل أو الشواهد تختلف بإختالل السياق. 

 ر عن الشاهد على ممارسة مهارة التقصي في مادة اإلجتماعيات.م اي

صبحن أتطوير وتنويع أدوات القياس حيث بهتمام إلهتمام بالدليل ساعد على تعميم ثقافة القياس واإلا -4

  لى جانم االختبارات الخطية.نثر التعلم عند التلميذ أللمالحاة والمعاينة المباشرة أدوات تستخدم للحظ 

ع ممارسة التفكر في مراحله المختلفة مع أعضا  في مواقع و يفية مختلفة في المدرسة خالل اجتماعات نتبا -

أسبوعية لمناقشة ممارسات مختلفة مرتبطة بمشروع التعلم النشا والتعاوني كمشروع ثانوية الكوثر، أو 

 “ نحو معلم باحث ”مثال: التوسع في مشروع التعلم النشا نلى قرارات أخرى كاص قد تم نتخاذها. 

 

 تعل  باألثر:استنتاجات ت 

 ثر على الممارسة:األ . أ

  تمام ( برنامج تحسين مستدام للوضع التربوي في  صبؤ برنامج مشروع التطوير المستند نلى المدرسةأ -

 الثانوية .

أصبؤ التفكر ممارسة تربوية شبه يومية كطريقة إلتخااذ القارار أو حال مشاكلة ماا، وهادل مان أهادال    -

 تطوير المهني. نضافة نلى أص جلسات التفكر ساهمن في:ال

  نحو معلم باحث”توضيؤ الرؤية والمفهوم لمشروع.“ 

 .ننفتاح الفرق التنفيذية على بعضها والعرأة بطرح األفكار بصوت عاٍل  

 تعليمااي يساااعد األعضااا  علااى توساايع المعرفااة وتمكينهااا ماان خااالل النقااد، األساائلة  -خلاا  جااو تربااوي

 .والنقاشات

  نتاحة الفرصة ألعضا  الفرق التنفيذية لرؤية أهمية التوسع والتحسين على صعيد المدرساة. وباسص يكاوص

 الكل مسبول ومشارك في التحسين.

  ماع مشاروع تماام فاي المرحلاة  تاهنعطا  فرصة للفري  القيادي في نثبات الخبرة التي عاشها خاالل رحل

  .ولى  مشروع التعلم النشا و التعاوني(ألا
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 ص مرتكم التعاوص المهناي عامز مفهاوم ورؤياة التحساين علاى صاعيد المدرساة ككال ولاي  علاى صاعيد ن

 وحدة/ حلقة تعليمية.

  ص هاذا أحياث  نشطة تطبيقية لمرحلة ما بعد التدريم و اعتبارها جم ا مهما من عملياة التادريمأتحضير

 نشطة تساعد  في الفهم و تعذيرالمعرفة.ألا

 

 األثر على الهيكلية:

 

 ستخدام التحفيم بإعطا  ترقية ألعضا  من فري  مشروع تمام:ن -

 لى تنسي  حلقة ثانية ومن ثم منس  للحلقة الثالثة والقسم الثانوي.نمن مدرس حلقة ثانية  -

  لى مدير حلقة ثانية.نمن منس  حلقة ثالثة وقسم ثانوي  -

 توفير وقن ضمن النصاب التعليمي للقا ات و أعمال مشروع تمام.  -

الذاتي فاي المبسساة التاي تضام اعضاا  فريا  تماام   القياادي و  التقييم و  المستمر  حدة التطويرانشا  و -

 الوصل( 

 

 ر:يفكتج. األثر على المعتقدات المهنية وعادات ال

 

اإلدارة أمار صاحي وساليم فاي  دلّةأأصبؤ لدينا الوعي أص تعديل التخطيا او مسار العمل وف  معطيات و -

 . كيمة ل التخطيا المعدل وف  الحاجاتلمنطليقن من ر التربوية

بنا  وعي واطار مفاهيمي مشترك لدى كل اعطا  وحدة التطوير حول الركائم والرحلة التطويرية  -

 لمشروع تمام.

 ة لممارسة هذا الركائم في الحياة التربوية اليومية .روجود أهمية كبي -

 بها دوص االلتفات الى ماهيتها, مثل :  اعطا  هوية و اسم لبعض الممارسات التي اصال يقوم االعضا   -

و اعطا  مصداقية  لدليل باختالل السياقال التخطيا المعدل و ف  الحاجات و التعاوص الهني و اختالل 

 ل .للحكم من خالل ذلك

االنتباا الى بعض الممارسات ال ائبة و التي قد تساعد في تحسين العمل , مثل ل الممارسة الموثققة  -

 عد عن الشخصنة و الممارسة المنفتحةلو الب منهعيا
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 الخطوات المستقبلية:

لحظ  االستفادة من مشروع تمام في التخطيا اإلستراتيعي والتنفيذي بهدل رصد ممارسة أثر رحلة وركائم تمام  -1

 .ومهارات التعلم النشا

، مبتدئ( تساعد في  وضع الئحة للمهارات المرتبطة بالتعلم النشا وتوزيعها وف  مستويات  محترل ، متمرس -2

تحكيم مستوى كل معلم من هذا المهارات ضمن الئحة مواصفات ومبشرات المعلم الفعال مما يساعد في عملية 

 تطوير المعلمين وادراج استمارات التعلم النشا ضمن عملية االشرال على عمل المعلمين .

ق التنفيذية لوحدة التطوير والفحل الذاتي استكمال العمل مع الفرق التنفيذية لمشروع لنحو معلم باحثل والفر -3

 على الخطا التنفيذية المنبثقة من خطة المدرسة االستراتيعية .

 القيام بالتخطا لعملية قياس مدى اكتساب مبشرات مرتكمات تمام عند فري  الوصل والفرق التنفيذية.  -4

اجرا  مقابالت  او طرح أسئلة على االبتعاد عن الحدس في التحكيم و العودة نلى وثائ  واستمارات قديمة و -5

 .األفراد لعمع المعلومات الناقصة خالل عملية التمكن من الرحلة والركائم

نعادة دراسة آليات العمل واألنامة للتسكد من أنها تلحظ روحية ورحلة ومرتكمات تمام واالستفادة مما هو موجود  -6

 لتخفيف عم  نعادة جمع المعلومات وتكرار العمل .

فيكوص بحد ذاته تطوير مهني مباشر . هذا يسمؤ  ،للموقف الذي يمر لل ة التواصل لكيف نتصرلل بنا   اعتماد -7

بلحظ الممارسة ومن خاللها اعطا  الت ذية الراجعة التي تركم على أنه تم تطبي  مرتكم أو لم يتم التطبي  وذلك 

 سياق .لتصحيؤ مسار عمل معين .فهذا يخرجنا من ترداد الكالم فقا خارج ال

ي  مبشراته مع االلتفات نلى  تبني فكرة اإللتمام بتحديد ركيمة من ركائم تمام كل شهر داخل المدرسة لتعميم تطب -8

 . في تحديد أولويات نختيار المرتكمات  الوحدات التعليمية اتحاج

 نعداد الخطا التنفيذية لضماص تحقي  الخطوات المستقبلية  -9
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 بمبادرة من : اعضا  الفري  القيادي لمشروع تمام    ة الصفحة األولى(:الخطة التنفيذي

 

 

 

 الحيوية العوامل لكي( –األهدال المحددة  فعل 
 المستويات المعيارية المحددة

 مستويات مقايي  مبشرات

تمكااين العاااملين ماان تطبياا  خطااوات  .1

رحلة مشروع تمام وركاائما كطريقاة 

للتحسين المستدام للوضع التربوي في 

 الثانوية 

نشر ثقافة مفاهيم رحلة 

 تمام وركائما

% ماااان أعضااااا  لعنااااة التطااااوير 100 -

  يمتلكااااوص المعرفااااة ومهااااارة التطبياااا

 لخطوات رحلة تمام .

% ماااان أعضااااا  لعنااااة التطااااوير 100 -

ماان  3/11يمتلكااوص معرفااة ويطبقااوص  

الركائم  البعد عن الشخصنة / التعااوص 

 المهني / الرعاية المهنية(.

% ماان الحلقااات التعليميااة تتضااع  100 -

مشاروعها التطااويري مساتخدمال رحلااة 

 تمام التطويرية كمسار للعملية.

  

 باسمه تعالى جمعية المبرات الخيرية

 

 

 اإلدارة العامة

 01االصدار: GM-F15الرمم: 
 1مل ق 

 . الكوثر لثانوية في تمام(  لمشروعالخطة التنفيذية 

2013-2016  

 



 

 2016-2013د خطوات المتابعة والتقييم للتخطيا التنفيذي بحسم كل شهر من العام جدول يتضمن مواعي -

 الهدل الشهر
الخطوات 

 التنفيذية للعام

المابعة 

 والتقييم
 النتيعة المسا لة

أسباب 

 التفاوت

خطوات 

 التحسين

 1ت 

2014 

تمكين العاملين 

من تطبي  

استراتيعيات 

مهارات التعلم 

النشا 

والتعاوني 

في وادراجه 

ناام العودة من 

أجل القيام 

بعملية ممنهعة 

 وواضحة 

ادراج على 

توصيف 

عمل 

المنسقين 

بفقرة توضؤ 

دور المنس  

في متابعة 

المعلمين 

بشكل مستمر 

في ما يخل 

تطوير أدا  

المعلمين 

بمهارات 

التعلم النشا 

ضمن عملهم 

في االشرال 

على عمل 

 المعلمين 

تقارير  -1

التنسي  

 واالدارة

 

 

 

  

التعديل  -2

على أنامة 

العمل حيث 

تضمن 

ادراج 

مبشرات 

التعلم النشا 

والتعاوني 

ضمن قياس 

 المبشرات

تحليل  -3

استمارات 

التعلم النشا 

 والتعاوني

لعنة 

مشروع 

تمام 

والفري  

 الوصل

يتم تطبي  -1

ممنهج في الحلقة 

األولى والثانية 

أقل من ما هو في 

الحلقة الثالثة 

 والقسم الثانوي

 

 

يحن الوقن  لم -2

 بعد لهذا التقييم

 

 

 

لم يتم ادراج  -3

 المبشرات بعد

غياب -1

التخطيا 

الواضؤ 

لذلك 

باالضافة 

الى نسبة 

ال ياب 

العالية ضمن 

 هذا الحلقات

 

2- 

 

 

 

 

عدم -3

التخطيا 

العيد لرصد 

ادراج 

المبشرات 

الخاصة 

بالتعلم النشا 

والتفاعلي 

ضمن 

األنامة 

 الداخلية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بد  ال-3

بالتخطيا 

لذلك منذ 

بداية عام 

2015-

2016 

 1ك 26

2014 

تمكين العاملين 

من تطبي  

رحلة مشروع 

تمام وركائما 

كطريقة للتحسن 

المستدام للوضع 

التربوي في 

 الثانوية

تدريم كافة 

أعضا  لعنة 

التطوير 

الذاتي على 

 ركائم تمام

تحليل 

استمارات 

فعالية 

 التدريم

 –أ.بالل 

 –أ.زكريا 

 –ا أ.شذ

 أ.فاتن 

رضى المتربين 

عن الدورتين 

ولكن التدريم 

الثالث لم يكن 

 بنف  الفعالية 

توقين 

التدريم 

الثالث بعد 

يوم عمل 

 طويل

تعنم 

التدريم يوم 

عمل طويل 

 االثنين أو 

 الخمي (

 2ك 28

2015 
 

تدريم كافة 

أعضا  لعنة 

التطوير 

الذاتي على 

رحلة 
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مشروع تمام 

 التطويرية 

 أيار 4

2015 
 

تدريم كافة 

أعضا  لعنة 

التطوير 

الذاتي على 

رحلة 

مشروع تمام 

التطويرية 

 مع الركائم

اعطا  مهمة 

تطبيقية 

لمشروع 

تحسيني 

ا  متبع 

خطوات 

رحلة تمام 

وركائمزا 

 في العملية 

 –أ.بالل 

 –أ.زكريا 

 –أ.شذا 

 أ.فاتن

تم ال ا  المهمة 

المعطاة بعد 

جلسة تفكر حيث 

تم توصيف العمل 

قبل ادارة من 

المدرسة الى أص 

المهمة تكوص من 

خالل مراجعة 

الخطا التنفيذية 

لمشروع التطوير 

الذاتي وادراج 

رحلة تمام ضمن 

جميع الخطا 

 المحضرة مسبق ا

 

مراجعة 

الخطا 

التنفيذية في 

شهر 

حميراص 

2015 

وتعديل 

الخطا بنا  

على ادراج 

رحلة تمام 

ضمن 

خطوات 

 العمل.

كانوص 

االول 

2015 

دة التذكير اعا

على البحث 

االجرائي و 

رحلة تمام 

 التطويرية

تدريم سريع 

حول البحث 

االجرائي و 

خطواته/ 

صياغة 

سبال البحث/ 

خطوات 

رحلة تمام 

 التطويرية

 

االستاذ 

بالل 

 جرادي 

االخن 

 قاتن حسن

اعاة التفكر في 

الحاجة ل نقطة 

التركيمل التى تم 

اختيارها سابقا 

من فبل الفرق 

وربطها التنفيذية 

بالتوصيات 

الصادرة عن 

نتائج دراسة االثر 

والتقويم الذاتي و 

البد  بالمشروع 

التطويري لكل 

 حلقة.

يعمل علية 

 حاليا
 

اذار 

2016 

بنا  اطار 

مفاهيمي 

مشترل حول 

مفهوم الرعاية 

الهنية و 

الرعاية 

التربوية و 

التعرل على 

موؤشرات 

الرعاية المهنية 

و ضع 

مبشرات 

الرعاية 

 ويةالترب

تدرين حول 

مرتكم 

الرعاية 

المهنية و 

مفهوم 

الرعاية 

 التربوية

اعطا  مهمة 

 تطبيقية :

بالل -

 جرادي

زكريا -

 حمادة

رياص -

 يون 

نعاة  -

 زين الدين

 

تعرل المتدربين 

على اهمية و 

كيفية تطبي  

ركيمة الرعاية 

 المهنية .

وضع مبشرات 

الرعاية التربوية 

من قبل المتدربين 

مبشر(  50  

يصار الى انتقا  ل

اهمها و اخذ 

المصاقة عليها 

 من قبل االدارة.

يعمل علية 

 حاليا
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