ماا اتااا اا اا ا ا
تمام (التطوير المستند الى المدرسة) هو مشروع بحثي وتطويري لإلصالح التربوي النابع من المممدرسمةت يمتمو ى
لم المى
المدارس الحكوميىة والخاصىة في العالم العربي .بدأ عمل في الجامعة األمريكية في بيروت خالل سنة  7002بتمويم ممن
مؤسسة الفكر العربي .عام 7002ت تلقى "تمام" منحة لمدة خمس سنوات من مؤسسة لور ممن ألم معمم المتمطمويمر
التربوي في لبنان .يهدف تمام الى بناء مجتمع من المهنيين المج ى
دمين عن طريق بناء لسور للحوار والتعاون والتمشمبميم
بين ثالث لهات رئيسيىة وهي :المدارست الجامعاتت ووزارت التربية والتعليم.
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أتدافاإسترا يجية
 .0بناء قدرات قيامية للتطوير المستند الى المدرسة
أ .بناء قدرات الفريق القيامية للتطوير المستند الى المدرسة
ب .بناء قدرات المؤسسة القيامية للتطوير المستند الى المدرسة
ج .بناء قدرات قيامية للتطوير المستند الى المدرسة خارج المؤسسة
م .بناء شبكة من المدربين
 .7بناء قدرات قيامية للتطوير المستند الى المدرسة
أ .تحسين تصميم برامج التطوير المهني «ما قب

الخدمة »للممارسين التربوين (معلمين وأشخاص بمواقع

قيامية)
ب .تحسين تصميم برامج التطوير المهني «خالل الخدمة »للممارسين التربوين (معلمين وأشخاص بمواقع
قيامية)
 . 3اعتمام االستقصاء كوسيلة للتطوير في مشاربع التطوير الواسعة النطاق التي تضم المؤسسات التربويةتصانعي
السياسات التربويةت ووزارات التربية والتعليم
أ .امخال نماذج تمام في تصميم مشاريع التطوير الواسعة النطاق في وزارات التربية والتعليم
ب .بناء شبكة تربوية تضم تربويين من مختلف المستويات
 .4بناء إنتاج معرفي عن التطوير متج ى
ذر في بيئتنا الثقافية في العالم العربي
أ .بناء نماذج نظرية لعملية التطوير مرتكز على االملة و متجذر في واقعنا الثقافي )(grounded theory
استدامة أثر حركة تمام
ب .ايصال ومشاركة هذه المعرفة مع مراكز صنع السياسات التربوية في المدرسةت وزارات التربيةت ومراكز إعدام
المعلمين باالضافة الى المجتمع العلمي االقليمي
 .2استدامة أثر حركة تمام
أ .بناء استراتيجية الستدامة تموي

العمليات الرئيسية للفريق المول للمشروع

ب .انشاء وتثبيت تجمعات لتمام في مختلف البلدان العربية
ج” .تسويق“ تمام وزيامة ظهوره

الجامعة األمريكية في بيروت
مائرة التربية
٠٠٠٣١١٦١٠٠٠٠- ٦١١٣

www.tamamproject.org
TAMAM Facebook Page
The TAMAM Movement

أتدافاإسترا يجية

www.tamamproject.org
TAMAM Facebook Page
The TAMAM Movement

الجامعة األمريكية في بيروت
مائرة التربية
٠٠٠٣١١٦١٠٠٠٠- ٦١١٣

يبني تمام مهارات التقصىي من خالل تدريب أعضاء فرق
المؤسسة التعليمية على البحث اإللرائي كأماة إليجام
أملىة تد ى
عم قراراتِهم .كما يدرىب الفرق على مهارات
إضافية منها اتخاذ قرارات تنطلق من حالاتهمت
وممارسة التفكىرت وال ُ
مرونة في التخطيط وتعديل  .يدرىب
تمام أعضاء الفرق على المهارات ضمن سياق عملهمت
ويش ِى
دم على تنمية التعاون المهني فيما بينهم.

يكتسب المشاركون في تمام هذه المهارات لقيامة
ة تعلُّمية ُ
ص ى
ممت
عملية التطوير أثناء استكمالهم لرحل ٍ
لهذا الغرض.
تتكون رحلة تمام من عدة محطات:
 محطىة تعريف الحالة بنا ًء على ممارسات الفرق.
 محطىة تحديد الغايات التطويرية.
 محطىة التخطيط وتشم :
 تصميم المبامرة التجديدية.
 وضع خطة للتنفيذ.
 وضع خطة للمتابعة.
 محطىة تنفيذ المشروع.
 محطىة التىقييم.
قرار حول الخطموة المتمالميمة المتمي قمد
 محطىة اتىخاذ
ٍ
تتضمن:
 نشر التجربة ومشاركتها مع فرق أو
مدارس أخرىت
 اتخاذ قرارات إماريةت
 إعامة النظر بتصميِ الخطة التطويريةت أو
 إعامة الرحلة من خالل وضع حالة
لديدة.
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با ذايا ا اتا اتاا ا اا اا ا ا


مقاربة لديدة مج ى
ذرة بواقعنا لبناء القدرات القيامية للممارسين؛



متابعة مستمرة للممارسين التربويين أثناء التطبيق ومرونة بتصاميم تمام وبإمكانية تطويع نشاطات
لخصوصيىة ك

بلد وسياق ك

مدرسة؛



اتىباع مؤشرات واضحة يتم اعتمامها أثناء عملية المتابعة



ى
التوسع التدريجي ماخ
تتب ىع استراتيجيىة



رمم الهوىة المزمنة المولومة بين الممارسين التربويينت الباحثين األكاميميينت وصنىاع القرار؛



استهداف ثالثة مستويات أساسية بالتغيير )الممارسونت المؤسسةت الثقافة المهنية):
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المدرسة والى مدارس أخرى على نطاق البلد الواحد؛
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افايا ارتاواااافا اا ا ا افاتا اا ا
م .صوما بو لومة
بروفيسور في
التربيةت اختصاص
تعليم العلوم
مشرف رئيسي

ميانا سري الدين
ى
منسقة الفرق
الجديدة في تمام

روال القاطرلي
ى
المنسقة العا ىمة
لمشروع تمام

نهى الشعار
منسقة مشروع تج ى
مع
تمام في لبنان
وباحثة

م .ريما كرامي
أستاذة مشاركة في
التربيةت اختصاص
إمارة تربويةت باحثة
مشرفة رئيسية

رانية الحاج
مدربة مدارس تج ى
مع
تمام في لبنان
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هدي مبيبو
منسقة الموارم لتج ى
ى
مع
تمام في لبنان

ريانا سعد
ى
منسقة اللولستيات

فيروز سالمة
خبيرة في إنشاء
شراكات بين المدرسة
والمجتمع المحلي
تج ى
مع تمام في لبنان
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سمايا منصور
باحثة وخبيرة في
تنمية مهارة القيامة
عند الطالب

لبنان:

ام اةا ا
امااااافا ا ا ا
افا اداا ا


االردن:

 المدرسة األهلية للبنات

 مدارس العصرية
 مدرسة البيان

 مدرسة المنه العالمية

 مدرسة السعامة
 مدرسة البكالوريا -ع ى
مان
تج ّ
مع تمام في لبنان:
 مدارس المعمدانية
 مدرسة الغبيري الثانية
 مدرسة ع ى
مان الوطنية
المختلطة الرسمية
 مدرسة المونتيسوري
 متوسطة كفررمان الثانية
 مدارس فيالملفيا الوطنية
الرسمية
 روابي الربيع
 مدرسة التربية الحديثة للبنات   -مدرسة المطران للبنين
أبو سمرا
 مدرسة راشي إمه  -سبع
المملكة العربية السعودية:
 مدرسة لزين االبتدائية
 مدرسة مار الفكر
الرسمية
 مدارس الظهران األهلية
للبنين
 مدرسة بزال الرسمية المختلطة
 مدارس الظهران األهلية
للبنات
المدارس الرسمية السابقة:
 مدرسة لامعة األميرة نورة-
 مدرسة نزي بزري الرسمية
الحضانة
 مدرسة شكيب ارسالن
 مدرسة لامعة األميرة نورة-
األبتدائي
الرسمية
 مدرسة ضهور الشوير الرسمية  مدرسة لامعة األميرة نورة-
المتوسط
ثانوية الكوثر
ثانوية السيدة االرثوذكسية
المدرسة اللبنانية العالمية
ثانوية الحريري الثانية
لمعية المقاصد االسالمية
الخيرية

سلطنة ُ
عمان:









مدرسة االيثار للتعليم االساسي
مدرسة اإلزمهار للتعليم األساسي
مدرسة المشارق للتعليم األساسي
مدرسة عائشة ام المؤمنين للتعليم
ما بعد األساسي
الوامي الكبير للتعليم ما بعد
االساسي
مدرسة كعب بن زيد للتعليم
االساسي
مدرسة حي العوامر للتعليم
األساسي

فلسطين:
ى
 مدرسة الحصام النموذلية
السودان:
 مدرسة األحفام
قطر:
 مدرسة أبوبكر الصديق اإلعدامية
المستقلة
 مدرسة أحمد بن محمد آل ثاني
الثانوية

مصر:
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مدرسة خديجة يوسف الثانويىة
مدرسة عصمت عفيفي االعداميىة
مدرسة اسيوط التجريبيىة
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أاوا اا اىا اااا ا اا اا ا

شملت المرحلة األولى من مشروع تمامت في سنواتها األربع األولىت تسع مدارس خاصة من ثالث بلدان
عربيىة (لبنانت ااألرمنت والمملكة العربية السعوميىة) باالضافة الى ثالث مدارس رسميىة من لبنان .في المرحلة الثانية
من المشروعت انضمت الى المدارس الخاصىة الرائدة احدى عشر مدرسة لديدة (ثالثة من سلطنة عمانت مدرستين
من قطرت ثالثة من مصرت اثنين من األرمنت وواحدة من لبنان) مضيفين بذل

مشاركة ثالث بلدان لديدة في المشروع.

بعد الملتقى العاشر لتمام الذي عقد في أيار 7004ت انضمت خمس مدارس لديدة من األرمن الى مشروع
تمام .ومع نهاية العام 7004ت انضمت ثالث مدارس رسميىة من لامعة االميرة نورة بنت عبد الرحمن في المملكة العربية
السعومية الى المشروع .تجدر االشارة أن نصف المدارس الجديدة التي انض ى
مت الى المشروع في مرحلت الثانية
تحملت تكاليف مشاركتها في مشروع تمام
بدأت المرحلة الثالثة من تمام في عام  7002حيث شملت الى اآلن مزيد من التوسع ماخ

مدارس

تمام الرائدة و في مدارس وبلدان لديدةت مؤخرا السومان  .أقام تمام في بداية مرحلت الثالثة شراكة رسمية مع
ى
توسع أكثر في المدارس الحكومية ال ُعمانية .كما يعم
المكتب الفني في وزارة التربية والتعليم في سلطنة ُعمان و
الفرقاء على إمخال نموذج خطة المشروع التطويري و ركائز مشروع "تمام" في برنامج تطوير األماء المدرسي الذي
تنفذه الوزارة حاليات وسيتم التعاون في ذل

مع أقسام تطوير األماء المدرسي في الوزارة.

عام 7002ت تلقى "تمام" منحة لمدة خمس سنوات من مؤسسة لور من أل
لبنان .من خالل هذه المنحة يسعى المشروع الى العم
التعليمية مهارات قيامية تمكىنهم من إطالق عملية التطوير ماخ
تج ى
مع ل في لبنان لدعم المدارس الرسمية.

معم التطوير التربوي في

مع مجموعة من المدارس الرسمية إلكساب كوامرها

في منتصف عام 7002ت تم امضاء عقد شراكة طوي

مدارسهم .لهذا السببت أنشأ مشروع "تمام" أول

األمد مع مركز الموارم التعليمية Education Resource

] Center [ERCالذي يقدم الموارم التعليمية والتدريب المهني الالزم لمدارس لمعية المقاصد الخيرية االسالمية في
ُ
لبنان .باإلضافة الى ذل ت يستطلع تمام أطر شراكات مستقبلية أخرى مع مراكز تدريب المعلمين (في الجامعات ت
والوزاراتت و المنظمات غير الحكومية ) التي تقدم الخدمات االستشارية للمدارس والتدريب للمعلمين أثناء الخدمة في
محاولة من الفريق المو ى
ل لبناء شراكات رسمية وتعاون مائم مع هذه الجهات للتأثير على برامج تدريب المعلمين الذي
ى
يحسن تعلم الطالب في المدارس.
بدوره
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أاوا اا اىا اااا ا اا اا ا
باالضافة الى مشاركة المدارس في مشروع تمامت يشارك أيضا أكاميميىون وباحثون تربويىون من ثمانية لامعات
من مختلف البلدان العربيىة (الجامعة األمركية في بيروتت الجامعة اللبنانيىةت لامعة قطرت لامعة السلطان قابوست
الجامعة األمريكيىة في القاهرةت لامعة أسيوطت لامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمنت ولامعة األحفام للبنات في
السومان) .ويلعب هؤالء أمواراً تشم وضع تصميم نشاطات التطوير المهنيت إلراء األبحاث حول أثر مشروع تمام على
ى
والمؤسساتت وتدريب األفرام وتقديم الدعم الالزم لهم الكتساب كفايات تمام لقيامة التطوير التربوي.
األفرام
ومنذ بدء العم على المشروعت شارك ممثىلون عن وزارات التربية في عدم من البلدان األعضاء في تمام
(لبنانت األرمنت المملكة العربية السعومية ُ
وعمان) في نشاطات المشروع وق ى
دموا الدعم لتسهي عم المدارس على
المشروع .وقد تجلىت هذه المشاركة بارساء مبامىء تعاون وثيقة بمديريىة التطوير بوزارة التربية في ُعمان وتعد بتشكي
نموذج يمكن اتباع مع الوزارات األخرى في البلدان المشاركة.
ل للمشروع ستة تقارير تقنيىة توثىق نتائج أبحاث وتق ى
د الفريق المو ى
منذ بدء المشروع ولغاية اآلنت أع ى
دم نحو
ى
ى
ى
ى
تكوين نظريات تربوية عن التطوير المدرسي الفعال مجذرة في الواقع العربي .كما تم نشر ثالثة مقاالت علمية حول
تجربة تمام في موريىات عالميىةت إضافة إلى قيام الفريق المو ى
ل للمشروع ومدربو الفرق المدرسيىة بتقديم عروض عن
ى
مشروع تمام في مؤتمرات إقليميىة ع ى
دة .باالضافة الى ذل ت تم نشر كتاب "أصوات من الميدان" الذي يوثق تجارب
المشاركين في المشروع على موقع تمام وموقع مؤسسة الفكر العربي .كما استكملت المدارس المشاركة أكثر من
 00تقريرا عن مشاريعها التطويريىةت يوثىق ك تقرير تجربة الفريق المشارك في التطوير المستند الى المدرسةت وقد ت ى
م
وضعها على الموقع اإللكتروني لمشروع تمام ( .(www.tamamproject.orgومن االنجازات التي نعتز بها أن تم اعتمام
تصميم رحل َ
ة في لبنان.
ة تمام للتطوير في مشروع لإلعدام المهن ى
ة رسمي ٍ
ي للممارسيين التربويينت من قب  700مدرس ٍ
في العام  7002أنهى الفريق المو ى
ل للمشروع تقريرا لدراسة تقييميىة يقيس أثر تمام في المدرسة العصريىة
(وهي من المدارس الرائدة في األرمن) .كذل يعم الفريق على استكمال كتاب ملي تمام للمدربين وهو بعنوان
"الدلي لرحلة تمام" الذي هو بمثابة مرلع مفصى للمدرىبين الجدم الذين سيتابعون العم مع فرق مدرسيىة لديدة .
تتلخص تطلىعات مشروع تمام على تحويل

الى حركة تطويرية تربوية في العالم العربي تتضافر فيها لهوم

التربويين على مستوى المدارس والجامعات وصناع القرار في وزارات التربية لتحقيق التحول المنشوم في ممارساتنا
ومنظومتنا الفكرية التربوية من أل الوصول الى المستوى المنشوم في تعلىم الطالب العربي.
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ناتااما اا اا اااافا اا ا ا

تمام:أصوات
من الميدان
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