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 خلفية حول المدرسة
 

 بيانات المدرسة 
أحمد بن محمد آل ثاني الثانوية المستقلة للبنين من مدارس الفوج الثالث بدأت كمدرسة مستقلة عام 

 . بدولة قطر عين خالدمنطقة م تقع في 2006/2007
 

 الرؤية 
 م 2030صناعة التميز للمساهمة في رؤية قطر 

 الرسالة :
عدادهم  تزويد الطالب ببرامج تعليمية تسمح لهم باستثمار قدراتهم لمواكبة التطور والنهضة وا 
الكتساب مهارات التفوق واإلبداع والتفكير الناقد مسخرين العلم و المعرفة والتكنولوجيا في 

 خدمة وطنهم وأمتهم اإلسالمية.
 .%( 51) جنسيات أخرىطالب من   222و %( 49طالب قطري)  214طالب منهم  436 : الطالب

 
 الترتيبات التنظيمية: 

  القيادة العليا :

وتشمل مدير المدرسة ) صاحب الترخيص ( ونائب المدير للشؤون االكاديمية ونائب المدير لشؤون 
 الطالب.

 ) منسقو المواد (  القيادة الوسطى 
  منسق . 11ويبلغ عدد المنسقين بالمدرسة 
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 التنظيمي للمدرسةالهيكل 
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 الممارسات المدرسية الحالية:

 
 .جميع الموظفين تطوير واستعراض خطة العمل السنوية واإلستراتيجية من خالل – 1
إشراك الموظفين والطالب وأولياء األمور والمجتمع المدرسي في عملية التطوير بما  – 2

  يحقق رؤية ورسالة المدرسة .
العليا لتوفير القيادة في تطبيق المعايير المهنية الوطنية للمعلمين وقادة دعم فريق اإلدارة  -3

 .المدارس من خالل إدراج موضوعات التطوير المهني بشكل مستمر في خطة التطوير
تأسيس نظم و ممارسات مدرسية فعالة و الحفاظ على كفاءتها وتوزيع أدوار   - 4

 والمسؤوليات بوضوح على الموظفين .
 نظم ضمان الجودة عن طريق إجراء تدريب في عملية المراجعة الذاتية . تأسيس -5
تأسيس نوعية عالية من أساليب التعليم والتعلم في كافة البرامج التعليمية التي تعزز رفع   - 6

 توفير ورش التطويرمستوى مشاركة الطالب وتحسين تحصيلهم الدراسيمن خالل 
 رسة والمعلمين بشأن األساليب الحديثة للتدريس .المهني بشكل منتظم لكافة موظفي المد

وضع ممارسات تقييم لكافة البرامج التعليمية التي تدعم جودة برامج التعلم والتعليم - 7
 ووضع مجموعة من أنشطة التقييم للمناهج األساسية . 
 لتحسين عملية التعلم والتعليم . جمع المعلومات الخاصة بتحصيل الطالب واستخدامها -8
 تنفيذ المعايير الوطنية للمناهج والبدء في معايير التطوير المهني للموظفين والمعلمين.  - 9

وضع توقعات واضحة للموظفين في عمليات التخطيط والتوثيق سواء على المدى  -10
  القصير أو الطويل .

جراءات الدعم التعليمي اإلضافي  -11 تطوير واالنتهاء من  تطوير وتطبيق سياسة وا 
 سياسة ذوي االحتياجات الخاصة .

جراءات مركز مصادر المعلومات . - 12   تطوير وتطبيق سياسة وا 
  االستعراض المنتظم لفعالية المناهج الدراسية .-13
تعيين موظفين ذوي كفاءة عالية لتحسين عملية التعلم والتعليم والتأكد على ضمان أن  -14

 المطلوبة ضمن حدود الميزانية .يفي هيكل موظفين المدرسة بكافة األدوار 
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تطوير قدرات الموظفين ضمن إطار المعايير المهنية الوطنية للمعلمين و قادة المدارس  -15

 توفير تطوير مهني خاص بالمعايير المهنية الوطنية . عن طريق
 

  توفير عملية تهيئة لدعم جودة التعليم والتعلم . -16
  للموظفين يرفع معايير التعليم والتعلم .التأكد من أن التطوير المهني -17
 

تطوير أنظمة اتصاالت صال فعال لدعم بين جميع الموظفين وعمل تهيئة نظم ات -18
 واضحة .

 
تحديد فريق للصيانة وفريق المدرسة لدعم التعليم والتعلم ،  تطوير البيئة المادية في -19
 سقي المواد لتهيئة البيئة اآلمنة.من
ن البيئة المدرسية تلبي توقعات الصحة والسالمة الخاصة بالمجلس األعلى التأكد من إ-20

  للتعليم .
 

 وضع وتنفيذ السياسات واإلجراءات المالية التي تدعم المدرسة في تطبيق خطة التعليم -21
 التعرف بالمهام والمسئوليات الرئيسية للشئون المالية . 
 

جراءات تكنولوجيا ا-22 البدء في التطوير  لمعلومات واالتصاالت .وضع وتنفيذ سياسة وا 
 المهني عن العناية األساسية واستخدام الكمبيوتر.

 . تأسيس نوعية مصادر تعليمية ذات جودة عالية لدعم عملية التعليم والتعلم -23
وضع وتنفيذ خطة إلشراك أولياء األمور في الممارسات تفعيل دور مجلس االمناء و  -24

  والحفاظ على التوصل المنتظم مع أولياء األمورالتعليمية المدرسية والعمليات 
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 التطوير:محاوالت 
 

تبنى عليه اهدافها وتحقق من خالله منذ ان بدأت المدرسة مسيرتها وهي تضع التطوير اساس 
 رؤيتها.

 ويشتمل التطوير على جانبين
 الجانب االول : خاص بجميع الموظفين في المدرسة

ورش ومحاضرات وبرامج تدريبية على ايدى مختصين وباالتفاق مع وذلك من خالل عمل 
ساعة لكل موظف  140جميع المؤسسات والمراكز المختلفة و يبلغ متوسط ساعات التطوير 

 .في العام الدراسي
 الجانب الثاني : خاص بالطالب في المدرسة 

 تشمل ما يليوذلك من خالل تقديم انشطة وبرامج متنوعة تراعي الفروق بين الطالب و 
  مركز البحث العلمي واالبتكارات : حيث يشارك الطالب في جميع مسابقات البحث

 العلمي.
  للمشاركة في برنامج الحياة هندسة.جماعة العلوم والهندسة : 
 .نادي الخطابة والشعر 
 .جماعة التربية الفنية 
  .جماعة المكتبة 
 .جماعة الصحة والمدارس المعززة للصحة 
  مركز الروبوت. 
  جماعة اصدقاء البيئة 
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 أعضاء الفريق :أسماء 
 

 المؤهل الوظيفة االسم م
 بكالوريوس آداب وتربية مدير المدرسة  حسن محمد الباكر 1

 بكالوريوس آداب وتربية نائب المدير للشؤون االكاديمية سيف فيصل الشطناوي 2

 بكالوريوس علوم ومنسق البحث العلمي فيزياءمدرس  سامر الرواشدة 3

 علومبكالوريوس  الفيزياءمنسق  اسماعيلأحمد  4

 
 مشاركة الفريق:

 
بدأت مدرستنا في مشروع تمام وذلك من خالل جامعة  2011/2012في بداية العام الدراسي 

قطر والتي كان لها الفضل والدور الكبير في مشاركتنا بالتنسيق مع الجامعة األمريكية في 
مشاركاتنا حضور االجتماع المشاركة الدول األعضاء في المشروع في  بيروت وكانت أولى

 23/6/2012إلى  21/6/2012سلطنة عمان في الفترة من 
 

 كيف اثر مشروع تمام بمدرسة احمد بن محمد ال ثاني الثانوية:
لضمان جودة التعليم وبلوغ  استناد مشروع تمام على فكرة اإلصالح القائم على المدرسة -1

المدرسة الفعالة التي تلّبي المتطلبات القومية والعالمية عززت الرسالة واألهداف التى تسعى 
مدرستنا نحو تحقيقها من خالل تطوير وتدريب المعلمين والمشرفين بشتى الطرق وعمل رصد 

 للمشكالت بالمدرسة لضمان جودة التعليم.
اظهار وتعزيز العمل بروح  الى يؤدي ( ان مبدأ )دعم القّمة للتغيير المنطلق من القاعدة -2

 الفريق للوصول الى التطوير المناسب القائم على التعرف المشكلة وحلها بطريقة مناسبة.
 ساهم مشروع تمام في عمل وقفة تأملية ننطلق منها نحو التطوير. -3
 
 

 تحديد الحاجة :
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المعلمين الموضح في ملحق رقم  تم التعرف على المشكلة من خالل االستبيان الذي وزع على
 في العمل تهافي اطار رغب بعمل استطالع بشكل دوريفي المدرسة القيادة العليا  ، وتقوم( 1)

وبعد  ا،تهرسال يتماشى مع بما ، واالطالع على الصعوبات والمشكالت في المدرسة بشفافية
المعوقات  وجود بعضن تبي   Microsoft excelتحليل نتائج االستبيان باستخدام برنامج 

للمهام التي تكلفها يواجهها المعلمون ناتجة من عدم توصيل القيادة الوسطى والتحديات التي 
بين وان هناك حلقة مفقودة ، وكذلك عدم متابعتها ، القيادة العليا المعلمين من خاللهم 

في  ( يادة الوسطى ) المنسقينالق ضهناك قصور من بع أنكما الحظنا ايضا الطرفين ، 
 دعم المعلمين لمتابعة تطور أداء الطلبة .

وقد ساعد هذا االستبيان في تحديد الحاجة ، وبناء عليه فقد قام فريق تمام بالمدرسة بعقد 
 .2012في شهر يناير عام جلسات تأملية لدراسة هذه الحاجة والتركيز عليها 

 
 مبررات المشروع

تعليمات ومهام لتنفيذها من قبل المعلمين دون  نقليغلب على الدور الذي يقوم به المنسقين 
وكذلك اليتم متابعتها مراعاه للوقت او التعرف على التحديات التي تواجههم في تنفيذها 

، كما يعد خروج منسقو المواد من بالشكل الذي يجعل المعلم غير قادر على تقييم هذه المهام
يامهم بأدوار غير مرتبطة بعملهم داخل المدرسة وقت الدوام الرتباطهم بتكليفات خارجية وق

 المدرسة عامل اساسي ساهم في تفاقم المشكلة.
ونظرا لسعى المدرسة التميز وتحقيق ريادة اكاديمية نابعة من وجود نظام تعليمي متكامل قائم 

جو يسوده العطاء ومساعدة على وجود مجموعة من القواعد اساسها التعاون والعمل في 
ناك حاجة ملحة الى التغلب على عدم ادراك منسقوا االقسام الدور المؤثر كانت هاالخرين ، 

الذي يقومون به في توجيه ودعم معلموا االقسام والطالب خاصة في ظل تنامي اعداد 
 .المعلمين الجدد بالمدرسة وحاجتهم المستمرة الى الدعم

على  القيادة الوسطىلذلك كان مشروع تمام فرصة للتعرف على االسلوب السليم لتفعيل دور 
 .وجه يحقق التكامل بين حاجة  المعلمين والطالب وسياسة القيادة العليا
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د الحاجة وقيام فريق تمام بعقد جلسات تأملية قمنا بعمل استبيان اخر ركزت عباراته بعد تحدي
كما  على دور القيادة الوسطى وكيفية االستفادة منهم وتم توزيع هذا االستبيان على المعلمين

 . ( 1هو موضح في الشكل البياني رقم )
 مصادر المعلومات

 المعلمين -1
المعلمين مصدر اساسي يعكس مدى قدرة القيادة الوسطى في نجاح الدور الذي يقومون به 

 واستجابتهم لمتطلبات العمل داخل القسم 
 الطالب -2

االكاديمية التي يواجهها الطالب تلقى على القيادة الوسطى متابعة وحل المشكالت والصعوبات 
وقد تم  خاصة في ضوء المتطلبات التعليمية المستحدثة على بوابة التعليم االلكتروني وغيرها

 . تصميم استبيان خاص بالطالب للتعرف على التحديات التي تواجههم
 سجالت متابعة الطالب  -3

مدى متابعة القيادة الوسطى تبين سجالت متابعة الطالب عدد ونوع المشكالت االكاديمية و 
 . للوصول لحلهالها وتنفيذ االجراءات الالزمة 
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 أدوات جمع البيانات

 االستبيان -1
لقياس   (1رقم ) الشكل البيانيهو موضح في كما  معلم 50قام فريق تمام بتصميم استبيان لـ 

بالغ المعلمين ان هذا االستبيان الهدف من هو عقد جلسات تأملية وا  دور القيادة الوسطى وقد ت
 .وصول لحل لبعض المشكالت وانه يدخل من ضمن مشروع تمام  الحاجة التطويرية لل

 المالحظة  -2
 التقارير اإلحصائية  -3

 
 

 تحليل االستبيان 
 معلم قمنا بتفريغ البيانات وتحليلها باستخدام برنامج 40بعد توزيع االستبيان وتجميعه من 

Microsoft excel  : وقد حصلنا على النتائج التالية 
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 ( يوضح مدى قيام القيادة الوسطى بدورها في المدرسة 1شكل بياني )
 

 

 
 

 إختيار المبادرة التجديدّية: 
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 ثالث مرات أو أكثر مرة أو مرتان وال مرة

 2014-2013تحليل استبيان المعلمين 
خالل أسبوع دراسي واحد ،كم عدد المرات التي قام   

 .منسق المادة بزيارتكم داخل الفصول الدراسية

خالل أسبوع واحد ،كم عدد المرات التي قام منسق 
 .المادة باالجتماع بكم داخل القسم

منذ بدء هذا العام الدراسي ،كم عدد مصادر التعلم 
التي ( التكنولوجية/ السمعية / المرئية / المكتوبة )

 أطلعكم عليها المنسق؟

خالل الفصل الدراسي األول كم عدد التنبيهات التي 
 .وجهت لك من منسق المادة إلخاللك بالعمل

كم عدد المرات التي قام منسق المادة بعمل درس 
 نموذجي ودعاك إليه خالل الفصل الدراسي األول؟

كم عدد الورش التي قدمها لك المنسق واستفدت منها  
 .في عملك كمعلم
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 ال نعم

 2014-2013تحليل استبيان المعلمين 

هل تشعر بالرضا عن التطوير 
 المهني الذي يقدمه منسق المادة

منذ بداية العام الدراسي ، هل طلب 
منك منسق المادة استخدام مركز 

 مصادر التعلم

هل ساعدك منسق المادة في عمل 
 انشطة صفية تحقق أهداف الدرس

هل تشعر باألمان داخل القسم الذي 
 تعمل فيه

المالحظ من خالل االستبيان : ضعف أداء المنسقين وخصوصاً فيما يتعلق بالدعم المقدم 

 للمعلمين وتطوير أدائهم 
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 التصور المثالي 

الوصف الوظيفي  وايضاحالجلسات التأملية المستمرة مع المعلمين والمنسقين من خالل      
 والتركيز على ادوار المنسق في المدرسة التي تتمثل في انهلهم الصادر من المجلس االعلى 

عرض اهم االقتراحات لتفعيل دور القيادة الوسطى ونموذج داعم ، وبعد  وموجه مدرب
تنفيذ المنسقين لمهامهم الموكولة بالمدرسة فإن التصور للممارسة المثالية يتوقع ان يؤدي الى 

 اليهم بفاعلية.
 

 االهداف التطويرية
لتعزيز عمل المعلم من اجل رفع اداء  االستفادة من أداء القيادة الوسطىاكتساب فاعلية  -1

  الطالب.
 .الموجودة في المدرسةايجاد وتفعيل خطط تساهم في متابعة القيادة الوسطى  -2
 .من خالل تطوير وتدريب القيادة الوسطى تطوير اداء المعلمين بشكل فعال -3
 المناسبة لها.تعزيز التطور في سلوكيات الطالب وتحديد التحديات وايجاد الحلول  -4
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 االجراءات الالزمة لتحقيق االهداف التطويرية 
اآلليات واالجراءات  لالتفاق علىمع المعلمين والقيادة الوسطى  جلسات تأملية متعددةتم عقد 

التي من المتوقع ان تؤدي الى تفعيل دور القيادة الوسطى في دعم عملية التعليم والتعلم 
وتبين لكل منهم االدوار المكلف بها وما يجب عليه القيام به ،  وايضاح االطار العام للتنفيذ

  .ره داعم وموجه ن دو الوسطى التطوير وليس المراقبة وأ وبذلك بدأ يتضح ان مهمات القيادة
 ي:فيما يل الالزمة لتحقيق االهداف التطويريةوتتجلى االجراءات 

 متابعة الجلسات التأملية قبل وبعد زيارة المنسق للمعلم باستخدام بيانات من الحصة 
   تحديد مضمون الزيارة الصفية واالتفاق على بعض نقاط التطوير التي يحتاج اليها

 المعلم ومتابعتها.
  جلسات تأملية بين كل من الدكتور مفيد عقل / مشرف فريق تمام بدولة من خالل

قطر وفريق تمام بالمدرسة والقيادة الوسطى بالمدرسة وتم استخالص ان بعض 
المنسقين في حاجة الى ورش تدريبية وتطويرية خاصة مع وجود بعض المنسقين 

الدكتور مفيد لتقديم هذه الجدد والذين خبرتهم في القيادة قليلة ، وقد تم التنسيق مع 
  (. 2وربطها بمشروع تمام) ملحق رقم  الورش التطوير بناء على حاجة كل منسق

 ) تهيئة شخص لصالحية القيام بأعمال ومهام المنسق) نائب المنسق 
  قيام المنسق بمتابعة الطالب بصورة دورية من الناحية السلوكية واالكاديمية ، والعمل

 بالتنسيق مع معلم الصفوذلك   شكالت المتعلقة بذلكعلى ايجاد طرق لحل الم
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  مشروع التطويري التصميم 
 خطة التنفيذ 

 
 

 الهدف
  النشاط

 االجراءات
المدة 
 الزمنية

الفئة 
 المستهدفة

القائمون 
 على التنفيذ

 
 مؤشرات النجاح

 
 األدلة

اكتساب 
فاعلية 

االستفادة 
من أداء 
القيادة 

الوسطى 
لتعزيز 
المعلم عمل 

من اجل 
رفع اداء 
 الطالب

سجل 
متابعة 
 المعلمين

تحديد  .1
الهدف من زيارة 
 المنسق للمعلم

تحديد  .2
المهام المطلوبة 
من المعلم مع 
الزمن الالزم 

بصورة  لتنفيذها
 اسبوعية

تدوين  .3
جلسات المنسق 

 مع المعلم
 

ترتيب  .4
االولويات للمهام 
 بداية من االهم .

مارس 
2014 
 يناير 
2015 

 
 
 
 

 المنسقين
 المعلمين
 

 
 
 
 
 

فريق 
مشروع 
تمام 
 بالمدرسة

 تطور .1
 اداء المعلم

 .%50بنسبة 
 
 

 تحسن .2
 اداء الطالب
في االختبار 
الثاني والثالث 

 .%60بنسبة 
 
 
 

وضوح  .3
المهام للمعلمين 
ومن ثم سهولة 

 تطبيقها
 

متابعة المعلم  .1
المستمرة ألعمال 
 الطالب الكتابية .

 
ارتفاع  .2

معدالت نجاح 
في التقييم الطالب 

الثالث من العام 
 2014الدراسي 

2015. 
 

تسليم المهام  .3
المطلوبة في الموعد 
 المحدد للقيادة العليا

ايجاد 
وتفعيل 
خطط 

تساهم في 
متابعة 
القيادة 

الوسطى 
الموجودة 

في 
 .المدرسة

نائب 
القيادة 
 الوسطى
يتابع 

القسم في 
حالة عدم 

وجود 
 المنسق

االتفاق مع  .1
اعضاء القسم 

اختيار من على 
ينوب عن 
 المنسق.

 
تحديد  .2

الجوانب والمهمات 
التي سوف يقوم 

 بها.

مارس 
2014 
 نوفمبر
2014 

 
 

 المنسقين
 المعلمين

 
 
 

فريق 
مشروع 
تمام 

 بالمدرسة

توزيع  .1
المهام ادى الى 
تقليل الضغط 
على منسق 

بنسبة  القسم
40 %. 
 
تعزيز  .2

روح الثقة 
والعمل 

متابعة  .1
مستمرة من القيادة 
الوسطى للمعلمين 
 داخل الفصول .

 
تفعيل  .2

االنشطة الالصفية 
 واعمال الطالب.
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توثيق كل  .3

ما يقوم به 
وعرضه على 
 منسق القسم.

التعاوني بين 
 المعلمين.

 

 
 

تعزيز 
التطور في 
سلوكيات 
الطالب 
وتحديد 

التحديات 
وايجاد 
الحلول 

 المناسبة لها

تقرير 
اكاديمي 
 للطالب

تسجيل  .1
المشكالت 
االكاديمية 
 للطالب.

 
عمل تقرير  .2

بها وتقديمه الى 
 منسق القسم.

 
 
اتخاذ  .3

االجراءات 
المناسبة من 
 منسق القسم

مارس 
2014 
 نوفمبر
2014 

 المعلمين
 

 المنسقين

 
 
 
 
 
 

فريق 
مشروع 
تمام 

 بالمدرسة

 
وجود  -1

سجل لمتابعة 
الحاالت 

االكاديمية 
 للطالب.

 
 
تفاعل  -2

اولياء االمور 
 مع المدرسة

انخفاض  .1
نسبة المشكالت 
االكاديمية لدى 

 المعلمين.
 
زيادة  .2

االعمال الكتابية 
 للطالب.

 
 

تطوير اداء 
المعلمين 

بشكل فعال 
من خالل 

تطوير 
وتدريب 
القيادة 

 الوسطى.

عقد ورش 
تدريبية 
 وتطويرية

تم تحديد الورش  -
بناء على حاجة 

كل منسق وارتباطًا 
 بمشروع تمام

 
 
 

من 
يناير 
2012 
الى 

يونيو 
2014 

  المنسقين
مشرف تمام 
 بدولة قطر

 
 

 
ر عام في تطو 

اداء المنسقين 
تتراوح بنسبة 
90- 80% 
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 خطة المراقبة والمتابعة
 

المعايير التي 
 ستستعمل للمتابعة

 البيانات مصادر مؤشرات النجاح

  
 جمع أداة

 البيانات
 المتابعة عنالمسؤول  الشخص
 (الفريق خارج أو داخل)من 

تاريخ محّطة 
 المتابعة

اإلطالع على التقارير 
والسجالت التي يقوم 

 المنسقونبها 

وجود تقارير 
مفصلة عن تطور 

اعضاء القسم 
 ومدى استجابتهم 

ملف التطوير 
 بالقسم

 2015يناير   المنسق / النائب االكاديمي تقرير

  القيام بزيارات ميدانية 
لالقسام وللمعلمين في 

 الصفوف

زيادة عدد 

حصص المتابعة 

من المنسقين 

 للمعلمين

تقرير  ملفات القسم  

الزيارة موقع  

من المنسق 

 والمعلم

 المنسق / النائب االكاديمي 
 

 -2014نوفمبر 
 2015مايو 

عقد لقاءات فردية 
مع المعلمين  وجماعية

 في االقسام

زيادة فاعلية 
المعلمين داخل 

 الصفوف

محاضر 
 االجتماعات

 2015يونيو  النائب االكاديميالمنسق /  استبيان
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 المالحظات على خطة التنفيذ للمشروع :
 (3ضرورة اللجوء إلى ركائز تمام في عملية تصميم مشروع جديد ) ملحق  -1
 (1لم يؤد المشروع إلى النتائج المتوقعة وذلك بناء على استبيان تم تنفيذه على المعلمين ) ملحق رقم  -2

 
 

 
 

 
 المالحظ من خالل االستبيان : أداء المنسقين لم يتحسن كما هو متوقع  
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 التخطيط المعدل إعادة تصميم المشروع التطويري الجديد : 

 المقدمة

يعتمد بالدرجة  Effective Teaching لقد أثبتت البحوث التربويّة أّن التدريس الفّعال                  

وذكائه ومهاراته التدريسيّة التي يتمتع بها. ويشير عالم من علماء التربية هو األولى على شخصيّة المعلّم 

وذلك ألنها  The Mother Profession إلى أّن مهنة التدريس هي المهنة األم Chandler شاندلر

فنيّاً تعتبر المصدر األساس الذي يمهد للمهن األخرى ويمدها بالعناصر البشريّة المؤهلة علميّاً واجتماعيّاً و

وأخالقيّاً. ويعتقد المعلمون أّن عملهم في مهنة التدريس هو خير ما يمكن أن يقدموا لمجتمعاتهم، وليس هذا 

فحسب، بل أنهم بعملهم إنّما يسهمون في تشكيل مستقبل تلك المجتمعات بتكوينهم لشخصيّات الشباب منذ 

    . في مستقبل أوطانهم وشعوبهمنعومة أظفارهم، هؤالء الشباب الذين يحملون عبء المسؤوليّة 

لقد أصبح اإليمان بأهمية المعلّم وبدوره القيادي في العمليّة التربويّة داخل الفصل وخارجه                 

أحد المبادئ والمسلّمات األساسيّة التي تقوم عليها التربية الحديثة من النّاحية النّظريّة والتطبيقيّة. ولكي 

مله وفي تأدية أدواره األخرى في المجتمع، ال بّد من االهتمام بإعداده ، وتدريبه أثناء ينجح المعلّم في ع

قيامه بعمله بشكل مستمر، ببرامج يقوم بإعدادها منسق المادة أو النائب األكاديمي أو مدير المدرسة إذ أّن 

ربوي، وزيادة كفاءته اإلعداد الصالح للمعلّم يعتبر من الشروط األساسيّة إلصالح وتحسين النظام الت

 وفاعليته. 

ويعّد المعلّم من أهم ُمدخالت العمليّة التّربوية، فهو القادر على تحقيق أهداف التعليم وترجمتها                

ولذلك تهتم مدرسة احمد بن محمد آل ثاني الثانوية المستقلة للبنين بهذا العنصر الهام إلى واقع ملموس، 

ليمية ولذلك ابتكرت المدرسة هذا البرنامج المتكامل والي يهدف بصورة عامة إلى جداً في العملية التع

 تطوير وتدريب المعلم ليكون المدخل الفعال في العملية التربوية .  
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 أهداف النظام األكاديمي المطور : 

 توضيح الواجبات واالدوار األساسية لعمل المعلم  -1

 مين من خالل الممارسات تفعيل المعايير المهنية الوطنية للمعل -2

 الرعاية المهنيةتطبيقاً إلحدى ركائز تمام تطوير اداء المعلمين لتحسين تعلم الطالب  -3

 داءهالخطوات الواجب اتباعها لتطوير أ وضع برنامج متكامل يشرح للمعلم -4

 وضع نظام أكاديمي مطور يوضح أدوار المنسق وآليات متابعته لعمل المعلمين  -5

) التعلم .تطبيقا إلحدى ركائز تماموضع تصور اكاديمي واضح لعمل جميع ذوي االختصاص  -6

 بالتجربة (

 تعريف النظام األكاديمي المطور :

نظام أكاديمي خاص بمدرسة أحمد بن محمد آل ثاني الثانوية 

المستقلة للبنين يوضح المهام التي ينبغي على المنسقين 

ر أساسي في تقييم أداء تنفيذها ومتابعتها والذي له دو

 المنسق والمعلم .

 

 

 

 

 

 مهام المنسق من خالل النظام : 

 متابعة أداء المعلم وتقديم التطوير الالزم للمعلم بناًء على تقارير أداءه . -1
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 –الحادي عشر متقدم  –الحادي عشر تأسيسي  –تحليل الوحدات الدراسية لكل الصفوف ) العاشر  -2

( وتقديم  Aوفق النموذج الخاص المسمى نموذج )  الثاني عشر متقدم ( –الثاني عشر تأسيسي 

 ورشة  لمعلمي القسم حول تحليل الخطة .

متابعة الخطط اليومية للمعلمين بالتوقيع عليها جميعها وبما يتناسب مع تحليل الوحدة الذي أعده  -3

 المنسق .

 القيام بالمشاهدات الصفية التي تضمن تنفيذ المعلم لعملية التخطيط  -4

 عمل تطبيق ) اختبار قصير ( يشمل عناصر الوحدة التي تم تحليلها . -5

 تحليل المشاهدات والنتائج . -6

 تعبئة نماذج المتابعة وتسليمها للنائب األكاديمي . -7

 وضع خطة عالجية تتعلق بالوحدة التي تم تحليلها . -8
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 السجل المهني للمعلم والمنسق

 معلومات المؤهل

  سنة التخرج  جامعة التخرج

  التخصص الفرعي  التخصص الرئيسي

 معلومات التطوير الوظيفي 

اسم الورشة التدريبية )المعايير 

 والورش الرسمية أو الدولية فقط (

 تاريخها الجهة 

   

   

   

   

   

   

   

   

 المدربمعلومات 

  االسم

  الوظيفة 
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 والمنسق المهام المطلوبة من المعلمقياس 

 أوالً : التخطيط للدروس 

الدرجة من  المهمة المطلوبة م

1-5 

التطوير الذي سيقدم 

 للمعلم 

وواقعية  وقابلة للقياسدقيقة ومحددة يضع أهداف تعلم  1

  وضمن إطار زمني وتحتوي على مؤشر إنجاز 

  

   مصادر تكنولوجية تساعد في عرض الدرسيختار  2

   يعد أنشطة واستراتيجيات تدريس تتوافق مع االهداف  3

   يعد أنشطة واستراتيجيات تدريس تراعي جميع فئات الطلبة 4

   يضع استراتيجيات تقييم بنائي وختامي 5

   يعد واجباً منتظماً للطالب  6

   يسلم الخطط في الوقت المحدد 7

  مجموع الدرجات

  توقيع المعلم   توقيع المدرب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدد مرات المتابعة ثالثة مرات في األسبوع لخطط الدروس 
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 ثانيًا : الممارسات الصفية 

الدرجة من  المهمة المطلوبة م

1-5 

التطوير الذي سيقدم 

 للمعلم 

   يوضح للطالب أهداف الدرس  1

   محفزة ومثيرة للتحدي بين الطلبةينفذ استراتيجيات تدريس  2

   ينفذ استراتيجيات التقييم البنائي بشكل دقيق وموجه   3

   يشارك معظم الطلبة في تعلم فاعل أثناء الحصة  4

   يستثمر التكنولوجيا في عرض الدرس 5

   يتابع األعمال الكتابية للطالب بشكل منتظم  6

   عالقة المعلم مع الطلبة قائمة على أساس االحترام المتبادل  7

   انضباط الصف على درجة عالية من الوعي والخبرة  8

   يلتزم باللوائح والقوانين الخاصة بالتعامل مع الطلبة  9

   يحضر كافة أدواته إلى الغرفة الصفية   10

  مجموع الدرجات

  توقيع المعلم   توقيع المدرب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرة واحدة أسبوعياً للممارسات الصفية عدد مرات المتابعة 
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 ثالثا : نتائج الطالب

 الصف العاشر والحادي عشر

الفصول التي 

 يدرسها المعلم

المتوقع لنسبة 

 النجاح 

التقييم 

 األول

الدرج

 ة 

1 

التقييم 

 الثاني

 الدرجة 

2 

الدرج

 ة 

3 

 

التقييم 

 الثالث

الدرج

 ة 

4 

التقييم 

 الرابع

الدرج

 ة 

5 

الدرج

 ة 

6 

مجموع 

 الدرجات

10.1 70%            

10.2 70%            

10.3 60%            

10.4 60%            

10.5 90%            

10.6 80%            

10.7 96%            

10.8 96%            

11.1 96%            

11.2 96%            

11.3 70%            

11.4 70%            

11.5 70%            

11.6 70%            

 الصف الثاني عشر

 3درجة  2درجة  التقييم الثاني 1درجة  التقييم األول  نسبة التحصيل الصف

12.1 90%      

12.2 85%      

12.3 85%      

12.4 75%      

12.5 75%      

12.6 75%      

12.7 75%      

  مجموع الدرجات

  توقيع المعلم   توقيع المدرب 

 يتم وضع نسبة النجاح في المربع التابع للتقييم 

  فقط . 0أو  5الدرجة الممنوحة للمعلم تفصيل الدرجات : 
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المعلم  وفي حال حقق 0م تتحقق يحصل على درجة وفي حال ل 5يحصل على درجة  المتوقعةفي حال حقق المعلم النسبة 

 . 0وفي حال لم يحقق قيمة مضافة يحصل على  5ة مضافة يحصل على درجة مقي

 

 

 رابعًا : الممارسات اإلدارية المتنوعة  

الدرجة  المهمة المطلوبة م

 10-0من 

 التوضيح  

 كل تأخر صباحي خالل شهر يخصم خمس درجات   يلتزم بأوقات الدوام الرسمي  1

 كل مغادرة خالل شهر يحسم خمس درجات  ال يغادر إثناء الدوام المدرسي عدا أربع ساعات في الشهر 2

 كل تأخر عن مناوبة خالل شهر يحسم خمس درجات  يلتزم بالمناوبات الموكولة إليه  3

م المعلم ومساهمته يمنح درجة في حال التزا  يضع خطط عالجية للطالب الضعاف   4

  يساهم في البحث العلمي الداخلي 5  0كاملة وفي حال عدم التزامه يمنح درجة 

  يساهم في المسابقات الداخلية والخارجية   6

  يلتزم بورش التطوير المهني الداخلية  7

  يلتزم بورش التطوير الخارجية 8

  يلتزم بجدول الزيارات التبادلية  9

  النائب ( –يلتزم بتعليمات المدرب ) المنسق   10

  يلتزم بحضور الجلسات النقاشية  11

  يرفع خطط الدروس على البوابة اإللكترونية  12

  مجموع الدرجات

  توقيع المعلم   توقيع المدرب 

 

 

 

 بعد استخراج نتائج كل تقييم  عدد مرات المتابعة 

 مرة واحدة شهرياً للممارسات اإلدارية المتنوعة عدد مرات المتابعة 
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 خامسًا : االختبارات   

 10-0الدرجة من  المهمة المطلوبة م

 70الدرجة  الفصل األول

  1يعد اختبار قصير  1

  2يعد اختبار قصير  2

  يعد اختبار منتصف الفصل االول  3

  يقوم بتحليل النتائج ويضع خطط عالجية 4

  3يعد اختبار قصير  5

  4يعد اختبار قصير  6

  يعد اختبار نهاية الفصل األول  7

 70الدرجة  

  1يعد اختبار قصير  1

  2يعد اختبار قصير  2

  يعد اختبار منتصف الفصل الثاني   3

  يقوم بتحليل النتائج ويضع خطط عالجية 3 4

  3يعد اختبار قصير  5

  4يعد اختبار قصير  6

  يعد اختبار نهاية العام الدراسي 7

  الدرجاتمجموع 

  توقيع المعلم   توقيع المدرب 

 

 

 سادسًا :المحصلة النهائية 
 مرة واحدة فصلياً عدد مرات المتابعة 
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الدرجة الكلية في  مرات المتابعة المواد

 المرة الواحدة 

الدرجة المستحقة 

 للمرة الواحدة

الدرجة المستحقة 

 خالل شهر 

   35 ثالث مرات أسبوعياً  التخطيط للدروس 

   100 مرة واحدة أسبوعياً  الممارسات الصفية 

   120 مرة واحدة شهرياً  الممارسات اإلدارية المتنوعة

   940 مجموع الدرجات الكلية 

 الدرجة المستحقة خالل فصل دراسي الدرجة بعد كل تقييم  مرات التقييم المواد

  70 مرة في الفصل  االختبارات

  5 نهاية كل تقييم  نتائج الطالب 

  5 متوسط الدرجات  خالل 

 1000/940درجة المعلم * 1000الدرجة الكلية خالل شهر بدون نتائج من 

  الدرجة التي يستحقها المعلم خالل شهر 

بالنتائج  5+ درجة المعلم من 1000متوسط درجة المعلم من  1470الدرجة الكلية خالل فصل دراسي مع النتائج من 

 في االختبارات 70+درجة المعلم من 80*

 1000/1470درجة المعلم * 1000الدرجة التي يستحقها المعلم خالل فصل من 

  1000الدرجة التي يستحقها المعلم خالل فصل من 

   توقيع المعلم   توقيع المدرب 

 

 

 

 سابعًا : التقرير الفصلي النهائي 

الدرجة  الدرجة الكلية  الشهر  م

 المستحقة 

توقيع المعلم 

 الشهري 

   1000 سبتمبر 1
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   1000 اكتوبر 2

   1000 نوفمبر   3

   1000 ديسمبر 4

   1000 المتوسط  5

   400 نتائج الفصل األول  6

   70 إعداد االختبارات 7

   1470 المجموع 

   1000 فبراير  1

   1000 مارس  2

   1000 ابريل  3

   1000 مايو  4

   1000 المتوسط  5

   400 نتائج الفصل الثاني    6

   70 إعداد االختبارات 7

   1470 المجموع

مجموع الدرجات الفصل األول + 

 100الفصل الثاني من 

 100/2940مجموع درجات المعلم في الفصلين *

   توقيع المعلم   توقيع المدرب 

 

 

 (Aنموذج )

 ثالث نسخ لكل معلم أسبوعيًا (التقرير األسبوعي ) 

التطوير الذي سيقدم  الدرجة  المادة  م

 للمعلم 
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وواقعية  وقابلة للقياسدقيقة ومحددة يضع أهداف تعلم  1

  وضمن إطار زمني وتحتوي على مؤشر إنجاز 

  

   يختار مصادر تكنولوجية تساعد في عرض الدرس 2

   يعد أنشطة واستراتيجيات تدريس تتوافق مع االهداف  3

   يعد أنشطة واستراتيجيات تدريس تراعي جميع فئات الطلبة 4

   يضع استراتيجيات تقييم بنائي وختامي 5

   يعد واجباً منتظماً للطالب  6

   يسلم الخطط في الوقت المحدد 7

  مجموع الدرجات

  توقيع المعلم   توقيع المدرب 

المرفقات المطلوبة : نسخة من خطط الدروس التي تم 

 تقييمها

 اعتماد النائب األكاديمي ،،،،،،، سيف فيصل الشطناوي

 

 

 (Bنموذج )

 التقرير األسبوعي ) نسخة لكل معلم أسبوعيًا (

الدرجة من  المادة  م

1-5 

التطوير الذي سيقدم 

 للمعلم 

   يوضح للطالب أهداف الدرس  1

   استراتيجيات تدريس محفزة ومثيرة للتحدي بين الطلبةينفذ  2

   ينفذ استراتيجيات التقييم البنائي بشكل دقيق وموجه   3

   يشارك معظم الطلبة في تعلم فاعل أثناء الحصة  4
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   يستثمر التكنولوجيا في عرض الدرس 5

   يتابع األعمال الكتابية للطالب بشكل منتظم  6

   عالقة المعلم مع الطلبة قائمة على أساس االحترام المتبادل  7

   انضباط الصف على درجة عالية من الوعي والخبرة  8

   يلتزم باللوائح والقوانين الخاصة بالتعامل مع الطلبة  9

   يحضر كافة أدواته إلى الغرفة الصفية   10

  مجموع الدرجات

  توقيع المعلم   توقيع المدرب 

 

 المرفقات المطلوبة : نسخة من المشاهدة الصفية 

 اعتماد النائب األكاديمي ،،،،،،، سيف فيصل الشطناوي

 

 

 (Cنموذج )
 تقرير النتائج ) نسخة لكل معلم بعد كل اختبار (

 5من الدرجة  التقييم األول نسبة النجاح المتوقعة الفصول التي يدرسها المعلم

10.1 70%   

10.2 70%   

10.3 60%   

10.4 60%   

10.5 90%   

10.6 80%   

10.7 96%   

10.8 96%   

11.1 96%   

11.2 96%   

11.3 70%   
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11.4 70%   

11.5 70%   

11.6 70%   

 5الدرجة من  التقييم األول  المتوقعة نسبة التحصيل الصف

12.1 90%   

12.2 85%   

12.3 85%   

12.4 75%   

12.5 75%   

12.6 75%   

12.7 75%   

  ) متوسط الدرجات لجميع الفصول ( 5الدرجة الكلية من 

  توقيع المعلم  توقيع المدرب

 اعتماد النائب األكاديمي ,,,,,, سيف فيصل الشطناوي

 (Dنموذج )
 التقرير الفصلي النهائي

الدرجة  الدرجة الكلية  الشهر  م

 المستحقة 

توقيع المعلم 

 الشهري 

   1000 سبتمبر 1

   1000 اكتوبر 2

   1000 نوفمبر   3

   1000 ديسمبر 4

   1000 المتوسط  5

   400 نتائج الفصل األول  6

   70 إعداد االختبارات 7

   1470 المجموع 

   1000 فبراير  1

   1000 مارس  2
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   1000 ابريل  3

   1000 مايو  4

   1000 المتوسط  5

   400 نتائج الفصل الثاني    6

   70 إعداد االختبارات 7

   1470 المجموع

مجموع الدرجات الفصل األول + 

 100الفصل الثاني من 

 100/2940مجموع درجات المعلم في الفصلين *

   توقيع المعلم   توقيع المدرب 

 اعتماد النائب األكاديمي ،،،،،، سيف فيصل الشطناوي

 
 المشروع التطويري :متابعة وتنفيذ 

وذلك من خالل آلية واضحة للمتابعة المفقطة  2016-2015بدا تنفيذ المشروع التطويري في بداية العام 
 بأوقات زمنية على النحو التالي :

 رقم (المتابعة األسبوعية ) مرفق  -1
 2016-2015استبيان المعلمين للعام األكاديمي  -2
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 القرارات المستندة على األدلة  أدلة التطبيق 

 شاشة الدخول1

 

   نجاح المبادرة التطويرية المالحظ من خالل االستبيان : 
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Figure 2 الشاشة الرئيسية 

 

Figure 3السجل المهني للموظف 

Figure 4التخطيط للدروس 

 

Figure 5الممارسات الصفية 
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Figure 6الممارسات االدارية 

Figure 7نتائج الطالب 
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Figure 8االختبارات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 التقاريرشاشة 
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Figure 10تقرير التخطيط للدروس 

 
Figure 11تقرير الممارسات الصفية 
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Figure 13)تقرير نتائج الطالب )التقرير األول 

 

 

 

Figure 12)تقرير نتائج الطالب )التقرير الثاني 
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Figure 14التقرير الشهري 
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Figure 15التقرير الفصلي 
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Figure 16التقرير النهائي 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 المالحق 
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 (  1ملحق رقم )
 سعي المدرسة للتطوير تقوم بعمل استبيان حول المشكالت والتحديات اثناء العمل في اطار

 استبانة المعلمين في مدى دعم المنسقين لهم

 2014 – 2013العام الدراسي 
 القسم )اجباري( االسم )اختياري(

................................................................................................................................... ............................................. 

 

 

 

 

 

خالل أسبوع دراسي واحد ،كم عدد المرات التي قام منسق المادة بزيارتكم داخل الفصول  .1

 الدراسية.

o وال مرة ( ) o مرة او مرتان ( ) o ثالث مرات أو أكثر ( ) 

 

 داخل القسم. خالل أسبوع واحد ،كم عدد المرات التي قام منسق المادة باالجتماع بكم .2

o وال مرة ( ) o مرة او مرتان ( ) o ثالث مرات أو أكثر ( ) 

 

 هل تشعر بالرضا عن التطوير الذي يقدمه منسق المادة لك؟ .3

o نعم ( ) o ال ( ) 
 

منذ بدء هذا العام الدراسي ،كم عدد مصادر التعلم )المكتوبة / المرئية / السمعية /  .4

 التكنولوجية( التي أطلعكم عليها المنسق؟

o )صفر( ( ) o (1  2أو) ( ) o (3 )أو اكثر ( ) 

 منذ بدء العام الدراسي ،هل طلب منك منسق المادة استخدام مركز مصادر التعلم. .5

o نعم ( ) o ال ( ) 
 

 عزيزي المعلم

 االستطالع وتحسين التطوير والدعم المقدم لكم.نحيطك علما أن المعلومات المقدمة منك سرية وهي فقط ألغراض 
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كم عدد التنبيهات التي وجهت لك من منسق المادة إلخاللك  األولخالل الفصل الدراسي  .6

 بالعمل.

o وال مرة ( ) o مرة او مرتان ( ) o  أو أكثرثالث مرات ( ) 

كم عدد المرات التي قام منسق المادة بعمل درس نموذجي ودعاك إليه خالل الفصل  .7

 ؟األولالدراسي 

o وال مرة ( ) o مرة او مرتان ( ) o ثالث مرات أو أكثر ( ) 

 هل ساعدك منسق المادة في عمل انشطة صفية تحقق أهداف الدرس؟ .8

o نعم ( ) o ال ( ) 
 

 الذي تعمل فيه؟هل تشعر باألمان داخل القسم  .9

o نعم ( ) o ال ( ) 
 

 )إذا كانت إجابتك ال . يرجى ذكر السبب(

..........................................................................................................................................................................................

...................... 

 هل تشعر بأن المنسق ال يعمل ويوجه جميع األعمال المطلوبة منه إليك؟ .10

o نعم ( ) o ال ( ) o متروك ( ) 

 كم عدد الورش التي قدمها لك المنسق واستفدت منها في عملك كمعلم. .11

o (  وال ورشة ) o ( ورشة واحدة ) o (أكثر من ورشة ) 

 

 سلبيات / اقتراحات تود توجيهها لمنسق المادة؟هل لديك أية مالحظات / إيجابيات /  .12

 السلبيات : 
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 المقترحات :

 
 

( نماذج الورش والدورات التطويرية المقدمة لبعض المنسقين في المدرسة من خالل مشرف  2ملحق )
  مشروع تمام الدكتور مفيد عقل
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 (3ملحق )

 ركائز تمام :
 المهنيالتعاون  -1
 االستقصاء التعاوني -2
 الرعاية المهنية -3
 بناء القيادات  -4
 القرارات المستندة على األدلة  -5
 المحاور والممارسات التأملية  -6
 القرارات المبنية على حاجات الفريق -7
 الممارسة الموثقة  -8
 التخطيط المعدل -9

 التعلم بالتجربة  -10
 البعد عن الشخصنة -11
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 الـفـــهرس

 رقم الصفحة المشروععناصر  م
 1 خلفية حول المدرسة 1
 2 الهيكل التنظيمي 2
 3 ممارسات المدرسة الحالية 3
 5 محاوالت التطوير 4
 6 أسماء أعضاء فريق المشروع 5
 7 تحديد الحاجة 6
 11 اختيار المبادرة التجديدية 7
 13 تصميم المشروع التطويري 8
 15 خطة المراقبة 9
 17 اعادة تصميم المشروع  10
 33 متابعة تصميم المشروع 11
 34 أدلة التطبيق  12
  المالحق 
 43 استبانة المعلمين 1
 45 ورش التطوير 2
 48 ركائز تمام 3
 49 الفهرس 4

 

 


