
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

هذه الوثيقة هي ملك فكري لمشروع تمام وهي لالستخدام الشخصي فقط. يمكن 
اعتمادها لعملكم كمرجع مع ضرورة االشارة للملكية الفكرية للمشروع. وتجدر االشارة 

جهة أخرى دون طلب االذن من الفريق  أنه ال يمكن استخدامها أو مشاركتها مع
 . الموجه للمشروع

 
هذه الوثيقة هي جزء من مسودة "كتيب المدربين في تمام" الذي يتم تحضيره من قبل 

  .الفريق الموجه في مشروع تمام

 .2007ممول بمنحة سخية من مؤسسة الفكر العربي منذ مشروع تمام 
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 مدرسة البيان
12/12/2018 

 لرحلة التطوير النهائي   التقرير

 

 عنوان المشروع التطويري

تحسين سلوك الطالب بما يتناسب مع رسالة ورؤية "

 ."مدرسة البيان

 مشروع تمام

 مدرسة البيان  فريق

 حجلة أبورلى عبد الحميد، ليان منكو، محمد 
  فادي الغزاوي                                   
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  :تقديم خلفية حول -1
  :المؤسسة التربوية -أ

  :خلفية حول -1

  :المدرسة -1

سنة   شاملة لكافة المراحل بدءا من الروضة وحتى المرحلة الثانوية الكاملة 1983تأسست روضة ومدرسة البيان  م وهي مدرسة 

والعشرين من طلبة الثانوية العامة، وذلك بي( ستخرج المدرسة هذا العام فوجها الثالث األدبفروعها ) العلمي واإلدارة المعلوماتية  و

 .ليلتحقوا كسابقيهم من األفواج في الدراسة  في أفضل الجامعات الوطنية والعالمية

وم لمة و اق   ا  م لم 64من  تدألف الب وهيئة تدريسةةةةةةةية  700مدرسةةةةةةةة البيان مدرسةةةةةةةة مدوسةةةةةةةية الحج    دد     ما   ار  
 .موظف 40اداري وداع  ومساند 

من المدرسةةةةة على مواالة المسةةةةيرم الد ليمية والديور افااد مت ف د اسةةةةدحدلق المدرسةةةةة ال سةةةة  الدولت ال ي  در   ةةةة ادم حرصةةةةا 
 حيث  لدحق اليالب ب  ا ال سةةةة  فت حاب ر بد  من اللةةةةف السةةةةاد  افسةةةةاسةةةةت،  ما أن مدرسةةةةة  ،IGCSE الثانوية البرييانية

 خضر من برنامج المدار  البيئية ال المت.البيان هت مدرسة خضراء، قد حللق على ال ل  اف
لبيان مدرسةةةة و ةةة ق فت اعدلارها ومن  تأسةةةيسةةة ا ال مم الجاد والمميز لرفل مسةةةدور الد لي  وتيوير اليالب وقدرات  وتنمية ميول  ا

مسدمرم لي فوا على أحدث ورغلات  وذلك بدوفير ال يئة الددريسية الجامعية المدميزم وال  ن تخض    المدرسة لدورات تدريبية تربوية 
  .افساليب الدربوية فت ال ملية الد ليمية

و  لك توفر المدرسةةةة لي ب ا البيئة المناسةةةلة للد ل  من حيث الغري اللةةة ية والجو ال ات ومخدبرات الحاسةةةو ، والمخدبر ال لمت 
ية وال من جية والدت تن كس إ جابيا ومكدلة المدرسةةةةةةة، إ ةةةةةةافة إلى م عب الريا ةةةةةةة. وب لك تواتن المدرسةةةةةةة الن ةةةةةةا ات المن ج

المدرسةةةةةةةةةةةةةةةة ببرنامج مديور فت تدريس اللغات ال ربية واحنجليزية من  مرحلة ريا  اف فاب حدى  وتدميزبنا.   الدالت على  
سةةةةةةةةةة الثانوية ال امة.  ما ت وت بددريس مادتت ال لوت والريا ةةةةةةةةةيات  اللغة امنجليزية من اللةةةةةةةةةف افوب. و م ذلك فن هدي مدر 

ملادرا إلى ال مم منضةةةةةةةليا مدحم  للمسةةةةةةةهللولية مهللمنا  ا ، م دزا بو ن  وا يا تراث أمد ،  ا  انسةةةةةةةانالبيان هو إعداد اليالب ليكون 
 .مندجا منفدحا على حضارات ال ال  وقادرا على صنل ال رار

 
 رؤية ورسالة المدرسة.  

المسؤولية الفعالة في المجتمع الرؤية : تنمية الفكر العلمي المنطقي لدى طالبنا وروح 
 .االنساني
الد ل  فت بيئة آمنة مد اونة وم در ة من أجم اعداد  الب منسج  مل الديورات  الرسالة :

والدغيرات الحد ثة، مدكامم ال خلية وملادر الى ال مم، قادر على تحمم المسهللولية ومهللمن 
 . ا ، وم دز بو نيد  وعروبد 

 
  التطويرية الحالية في المدرسة ومسوغات اطالقهااذكر المبادرات.  

 ..... من رؤيدنا ورسالة مدرسدنا مدرسة البيان
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لتعيش هذه  ،قرر فريق تمام أن يبادر في تشكيل مسار علمي عملي ليغرس بهذه التجربة التطويرية المستندة الى المدرسة

الفكرة مراحل من التَفَكُّر والتجريب، ضمن معايير تمام ومن هنا ارتأينا أن تكون مبادرتنا التطويرية في خدمة المعلم 

 .والطالب معا لمساعدتهم كأفراد لعمل عالقة مشتركة مبنية على الثقة واالحترام والفائدة المشتركة 
 

الديويرية الدت ت دي إلى ص م  خلية اليالب وتيوير  الملادراتاما  وجد فت المدرسة ال د د من 
 ال ملية الد ليمية لدر الم ل  واليالب م ا؛

، برنامج المدار  البيئية ال ي  حوب المدرسة الى مدرسة خضراء 2012تبنق مدرسة البيان عات  -1 
مسد لك بيئت الى  الب واع ومدرك صد  ة للبيئة من خ ب رفل الوعت البيئت لدر اليالب وتحويل  من 

وسللا تل ا لسلو   ويرفل مسدور المسهللولية لد    إيجاباالى أهمية دوره  موا ن عالمت  هلللر على البيئة 
فت امن ية الدت ت مم على تيادم  مبتكر ال مم،  ملتزمفت مو وع البيئة،  قيادي فيدحوب إلى  الب

 .ر  لانيالو ن  أوم و و ب ام منتمالوعت البيئت و
 

مل  للة اللف  1998بدأ ال مم على ه ا البرنامج من  برنامج مدرسدت البيان لل مم الديوعت"؛  -2
ال ا ر وتيور لي مم اليللة من اللف الثامن وحدى الحادي ع ر، حيث  نجز اليللة فت  م مرحلة 

لمدرسة المخدلفة ص ية عدد محدد من ساعات الخدمة في وت  الب اللف الثامن  المساعدم فت أقسات ا
ساعات لكم فلم، أما  الب  8من الرو ة وامبددائت والمخاتن والمكدلة ومخدبرات الحاسو   م دب 

 ية المدرسية  مساعد ن فت الدنظي  و الب اللف ال ا ر ناللف الداسل في دت المساعدم فت  افة اف
ساعة فت أي مهللسسة خارج المدرسة أما اللف الحادي ع ر فيحلم على تدريب فت  60 خدت 

طالب الم ارات الحياتية وممكن أن  سدمر فت ال مم الديوعت  اخدياره. ألبق ه ا البرنامج أن   نمت 
 .قيادي، منتم ، ملتزم، ومبادر

ث افت الدربوي للمدار  الخاصة الدت ت مم على تيوير الم لمين من رسة من المهللسسين للملد ى الالمد -3
 .خ ب الل اءات وور ات ال مم والدت ت دي فت الن ا ة الى تيوير ال ملية الد ليمية من خ ب الم ل 

البيان لدلادب فوب مرم ملد ى لم لمت  2016: ع دت المدرسة عات البيان للمعلمين األول ىملتق -4
الخبرات من خ ب ور ات عمم   دم ا الم لمين لزم ئ  ،  حيث   وت الم لمون  امسدفادم من خبرات 

 .  ض   الل ض  ما  فيد ال ملية الد ليمية
:  وجد فت المدرسة برنامج للجان المدرسية الدت ت مم نادي اللحة والبيئة برنامج األندية الطالبية -5

ند ة للد ل  للحافة وامع ت والروبوت،  حيث   وت اليللة  الدسجيم  أي من ه ه افوالفن وال لمت وا
  طالب مبتكر، مبادر ومنتميند ة الدت تح ق والم ار ة فت أهداي ه ه اف

تنمية الم ارات، )من اللةةةةةف السةةةةةاد  الى ال ا ةةةةةرا  م دب حلةةةةةة فت افسةةةةةبوع ، ت وت على  برنامج -6
 تدريب اليللة على الم ارات الحياتية الدت تل م  خلية اليالب
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 افقسات منس ت لددريب 2017/2018 تل اا خ ب تيويرية خية و ل ت : افااد مت  راياح خية تيوير -7
 .2018/2019 استر الد ال اتبدا ة  فت ب اللبدء على ال مم  لكوذ وأهداي تيويرية محددم الد لي  سدراتيجياتا لىع
 اليالب أداء مسدور  من رفلت  حيث الحاسو  مناهج ت د م ت تيوير الخية الد ليمية الدكنولوجية لليللة:  -8

 2016/2017 ال ات بدا ة من  والحاسو  البرمجة فت م ارات  وتيور

 
  :أعضاء فريق تمام - 

 الفريق الرئيست
 منس ة المرحلة امعداد ة أمانت جوتع: -1

 فادي الغزاوي: مدر  م نت -2

 ليان منكو: مسهللولة المنظومة املكدرونية -3

  ريفة الفراج : م ل  صف لالث -4

 
 :الفريق الداع 

 أبو حجلة: الم ري الفنت لمخدبرات الحاسو محمد  -1
 المد ر ال ات: مسهللولة ال  قات ال امة ومساعدم رلى عبد الحميد -3

 
 بعض جرى  كما 2016و2105حصل تغييرات في الفريق بسبب استقالة البعض منهم خالل العامين 

   تكون من ؛ي الذي الفريق أعضاء لبعض الوظيفية المراكز على التعديالت
 المدرسة مديرة: رلى عبد الحميد

 االداري  المسؤول: فادي الغزاوي 
 الحاسوب لمختبرات الفني المشرف: محمد أبو حجلة

 .التسجيلمسؤولة المنظومة االلكترونية و    :ليان منكو
 
 اي ية م ار ة أعضاء الفريق : 

ولت فت مكدب المد ر ال ات   د عودت ا من مهللتمر تمات فت سةةةةةةةةةةةةةةلينة ع مان، قامق أت  ع د اجدماع 
 ةةةرر بد د   موجز مخدلةةةر عن فكرم تمات ورغلة ادارم المدرسةةةة فت امنضةةةمات ل  ا البرنامج،   السيييدة

ت  اسةةةدضةةةافة السةةةيدم د انا قموم ل ر  م ةةةروع تمات على  افة ال يئة الددريسةةةية على   أسةةةبوعوب دها 
م وم لمة م دمين بدسةةةةةجي ا  معلم 14، وفي نهاية االجتماع قام 2014/مسةةةةةرد المدرسةةةةةة وذلك فت ا ار 

م لمين من قبم احدارم ال امة بناء على تخللات    4أسمائ   را بين فت امنضمات، وقد ت  اخديار 
 . المخدلفة وتوتع   على افقسات فت المدرسة
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  :الحاجة التطويري ة -2
 :ختيار وتحديد الحاجة التطويري ةا -أ

قرر فريق تمام أن يبادر في تشكيل مسار علمي عملي ليغرس بهذه التجربة التطويرية المستندة الى المدرسة لتعيش هذه الفكرة 

مراحل من التَفَكُّر والتجريب، ضمن معايير تمام ومن هنا ارتأينا أن تكون مبادرتنا التطويرية في خدمة المعلم والطالب معا 

ة مشتركة مبنية على الثقة واالحترام والفائدة المشتركة حيث سيكون المحور الذي سنعمل عليه هو لمساعدتهم كأفراد لعمل عالق

، حيث سيتم تسليط الضوء على كيفية تعامل المعلم مع هذه الحقيقة عبر التعلم والفهم واالستقصاء تحسين سلوك الطالب في المدرسة

 .من خالل الممارسات اليومية التي يتعرض لها

 

 : ضاء فريق تمات وتم ء ال مم ت  تحد د الحاجة وفق الخيوات الداليةأعمن خ ب ال لف ال هنت وسهللاب 
 لدحدث عن اني ق رحلة تمات فت المدرسة  م روع رسمت وقد  لب منلمل مدراء المراحم ورؤساء امقسات  االجتماعت   ا1

حاجات ال س  وأن  كدب تلورا أو م درحا فت  ال   دع  تيور  نالكاملة ع جمل م لومات   أن ا م على حد رؤساء امقسات
 ) محضر اني ق تمات / 1)مرفق  اليالب أااد ميا وسلو يا وتسليم ا فمانت جوتع.

ت  رس   كشوفات وسجالت االرشاد الموثقة في المدرسة  د جمل الحاجات من رؤساء امقسات فت الفدرم السا  ة وام  ع على 
و هت رصد حامت الدنمر فت المدرسة ... الدنمر  لمة  املة و  دفرع من ا عدم مواقف وأمور ل لك  عن الم روع صورم مبدئية

ء األقسام، شرع فريق تمام بالبحث وجمع البيانات ابناء على مالحظات رؤس ب ا ال مماد الدت  ر على الفريق تحد د م كلة الدنمر 

لطلبة موجودة في المدرسة على أرض الواقع ام انها مجرد سلوكيات غير مرغوبة صادرة للتأكد بأن التنمر هو ظاهرة سلوكية لدى ا

 قوانين االنضباط في المدرسة...ألخاك لرعدم وضوح أو اد وأضعف اإلدارة الصفية، إما  من الطلبة من الممكن أن يكون أسبابها

 :قرر الفريق  القيات  احجراءات الداليةولم رفة افسلا  الحقي ة لظ ور ه ه السلو يات الدت وصفق  الدنمر  ا2

الدأاد ان  ان مليلح الدنمر هو الوصف المناسب للحاجة الدت ت  ذ رها من قبم  اسدبيان ب دي فريق تمات عمم اقدرد أ(   

 صادرم نديجة أسلا  م ينة. مر و  في ا   يرسلو يات رؤساء افقسات أت ان ا مجرد 

 ذ ر امس .دون  تحد د المرحلة امااد ميةمل ا وم لمة ولكن م لم 60على  االستبيانت  توتيل  1أ.

 (االستبيان األولنموذج ومحضر /  2)مرفق . 60صمأ ف ط منورقة  34اسد ت ت   2أ.

والدت م ت يت صورم وا حة عن  توتي  االدت ت   مجموع امسدبياناتمن  %56ت  اسدرجاع ف ط  فن نظرا  3أ.
 .أخرر  آليةوب امسدلانةعادم عمم إ الفريق  قررالميلو ، 

والدت ذ ر في ا  17/12/2014  د امجدماع مل الفريق الموج  فت عمان  من ور ة للمدار  الم ار ة وذلك  وت  4أ.
 ري ة صيا ة امسدبيان الدقي ة واللحيحة قررنا تلمي  اسدبيان آخر على من جية علمية وت  توتي   على  م قس  لوحده 

ف   الم ل  لإلدارم الل ية الناجحة الدت تضمن عدت وجود سلو يات  ير مر و  ب ا داخم مات ب دي قيا   إ راي فريق ت
، ضمان اسدرجاع  امم امسدبياناتل تحد د وقق مخلص لدسلي  وت بئة امسدبيانات فت نفس الوققالغرفة الل ية، وقد ت  

  )االستبيان الثانينموذج أ/ 3)مرفق  م ل  وم لمة. 50 ه  قاموا بد بئد او ان عدد الم لمين ال  ن 
 ون ومنف  ون من الم لمين أجابوا  أن   مدر  %45  ار   أن ماحللق ندائج امسدبيان من قبم الفريق، واتضح  5أ.

 )االستبيان الثانيتحليل ب/ نتائج 3)مرفق  ا.ارم الل ية الفاعلة )وت  عمم رس  بيانت  الندائجداحلم ارات 
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ر و   ير الملضلط ندائج وتألير  فا ات الم ل  فت حدوث الم ك ت السلو ية  يان الثانتامسدب  د الدفكر بندائج  6أ. 
مما اسددعانا الى أخ  قرار من الم لمين  ظنون ان   ممارسون ل  ه الم ارات الف الة،  %45ن أتبين من الندائج ب ا، 

 حضور الحصصوبدع  من امدارم ت  المالحظة،  اسدخدات أدام قيا  أخرر للدأاد من صحة ه ه الندائج ام وهت 
وذلك من الناحية السلو ية  وبال كس،و ري ة ت امم الم ل  مل اليالب  ون ال ي قيم  الم لمالثانت وم حظة بنود امسدبيان 

 .(المالحظة نموذج 4مرفق ) .الفريقالحاجة المخدارم من قبم ف ط للدأاد من صحة 
 : تما  للفريق تمات  الم حظة، اتضح  د  7أ. 

   اثر فيما  د لق  الد امم اللفت وامدارم الل ية ... أن  حاجة الى اادسا  م ارات و الم لم*     

داخل المدرسة  فيه رغوبالمغير سلوك الطالب على وتأثيره االنضباط المدرسي  واقعلبحث ودراسة المرحلة التالية كانت ا *   

أو سلوكيات غير مرغوب فيها، حيث تم االجتماع مع المرشدة في المدرسة والتحدث بنوعية  رالتي ممكن ان تؤدي الى التنمو

على  اقتصرت المخالفاتإنما و ،عدم وجود مخالفات تدل على تنمر ملحوظوالتي استنتجنا منها ها المخالفات التي تحصل في

 .ات غير مرغوب فيهاسلوكي

ر على رحلة تمات ثا، حيث ت  الد ري أ7/3/2015الفريق الور ة المن  دم مل د. ريما  رامت فت عمان بداريخ حضر (3
مرتكزين حيث ت ري الفريق أاثر على  المدرسة، سئلدنا المد ل ة  الحاجة الديويرية الخاصة أجا ة على جميل )البيانا واح

د. ريما  دلة، وبناء علي  وب د الجلسة ملالنين من ر ائز تمات من خ ب ور ة ال مم وهما مف وت الدفكر وال رارات المسدندم لأل
 امنضلاط المدرست وال اتت.اان م بد من ال ودم لألدبيات وال راءات المد ل ة  

 -: التالية باألسبابمسدي ع مسبلات الحاجة، والدت تمثلق  ات قمنا ب درحلة اللحث امجرائت البناء على ( 4

 .ال وانين وافنظمة فت المدرسة  ير وا حة و ير م ممة 
 عدت احدرات وتيبيق اليالب لل وانين وافنظمة فت المدرسة 
  افا ات الم ل  فت احدارم الل ية  ن ل ا الم رفة والديبيق 
  الم ك ت امجدما ية وافخ قية والسلوك المسهللوبر اد ة حوب حلوب قلة البرامج اح. 
 جراءات الوقائيةحتفد ر المدرسة الى ا. 

  :جميع الظروف المحيطة بهذه الحاجة

 .عدت تر يز البرامج المدرسية وامن ية ال من جية على ت زيز سلو يات اليالب  من الحاجة المحددم -

 .دارم المدرسة عن سلوك اليللةإعدت ر ا  -

 

فريق تمام البيان مع الفريق الموجه/ االردن في المدرسة العصرية لتقديم الخطة االولية للمشروع تم االجتماع بين 

 :التاليةلتحديد االمور  31/03/2015التطويري في المدرسة بتاريخ 

 :صياغة الحاجة لتصبحاجراءاتنا تم بعد اطالع الفريق الموجه على   - أ

متوافقا مع رؤية و رسالة المدرسة وبذلك يكون منضبطا ذاتيا مدركا حقوقه سلوك طالب البيان داخل المدرسة أن يكون "

 ".وواجباته

 

 اتتعريف مصطلح -ب    
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 .سلوك طالب البيان: كل ما يصدر من الطالب من فعل أو قول *

 .ومرافق كاملةداخل المدرسة: داخل الحرم المدرسي كامال بما يشمله من ساحات وصفوف   *

 اختيار الفئة العمرية التي سيتم العمل عليها في المشروع: بعد التصويت واالجماع تم اختيار من السادس وحتى العاشر -ج

 األساسي.

 .المخدارمامجدماع مل امدارم وا  ع   على الحاجة  ا5

 . لمهللاترتنا ودعمناخلاره   الحاجة الدت   مم علي ا فريق تمات إامجدماع مل رؤساء امقسات و  ا6

على بعض االسئلة من  لإلجابة، وذلك 9/4/2015االجتماع مع االدارة العامة ممثلة بالسيدة بشرى عبد الحميد يوم  عقد ا7

رؤيتها كمؤسسة للمدرسة، صفات طالب البيان سابقا وفي يومنا هذا، ما هو التصور المستقبلي  لتتمحور حوفريق تمام 

   هذا.طالب. كما تحدثت عن التحديات التي تواجه طالب البيان في يومنا هذا اللشخصية 

 .الف الةالل ية  واحدارمقات الفريق  مجموعة من ال راءات ال لمية المدخللة  سمات اليالب   ا8

قام فريق تمام واستنادا لبعض أدوات القياس التي تم استخدامها من )مقابالت واستبيانات( واستنادا للحاجة التي تم   ا9

سمات طالب البيان التي نود رؤيتها من ضمن  تحديد االجتماع(محضر /  5مرفق ) 25/4/2015تحديدها، باالجتماع يوم 

، عن التعصبية: االنتماء، تعزيز الثقة بالنفس لدى الطالب، البعد التال األربعةخطة تمام التطويرية، تحت المحاور 

 (/ سمات الطالب 6)مرفق  .والتفكير الناقد

هم بطالب البيان ورؤيتهم المستقبلية للمدرسة، أيكان ال بد أن تكون الخطوة التالية هي االستماع للمعلمين أنفسهم ومعرفة ر   ا10

 جلسات وذلك بمعدل 3عمل مجموعات تركيز للمعلمين في فترة امتحانات الطلبة على لسمات طالب البيان ولذلك قرر الفريق 

أسئلة نهائية ليتم  5وارسال االسئلة المقترحة، وتم تحديد  هوبعد التشاور مع السيدة ديانا قمو ،معلم في الجلسة الواحدة ( 12-9)

 (أسئلة مجموعات التركيز / 7)مرفق مناقشتها  في الجلسات المحددة. 

 .دارة هذا النوع من الجلساتإكما قام أعضاء الفريق بحضور جلسات مجموعات تركيز في مؤسسة طالل أبو غزالة لمعرفة كيفية 

بعد االنتهاء من مجموعات التركيز    خالل جلسات مجموعات التركيز تم تسجيل فيديو وكتابة محضر من قبل فريق تمام.  ا11

وعليه  ،ما قد تم تداوله ونقاشه مع المعلمين في الجلسات من خالل المالحظات المدونة والفيديو المسجل حليلقام الفريق بت

 (7/7/2015 اجتماع  رمحض  /8مرفق ) 7/7/2015يوم .العامة لإلدارةخرج فريق تمام في عدة توصيات تم تقديمها 

 عمل دورات تدريبية للمعلمين تدعم من كفاياتهم وادارتهم الصفية. 

  ،مراجعة النظام الداخلي للمدرسة وطباعته على شكل دليل االنضباط المدرسي ونشره وتعميمه للجميع )معلمين

 (اولياء أمور، طالب

 لى بنودهاععقد ورشات تعليمية تثقيفية للمعلمين حول القوانين المدرسية والتعرف عليها و. 

 المعلمين مع عضو من أولياء االمور تفعيل دور مجلس الضبط بطريقة فعالة، وجعله يضم مجموعة من  

 :ف الحاجة التطويريّةص -3

 مظاهرها(  ، و تعريفا  لها طبيعة الحاجة (: 

ي المرحلة افولى ت  رصد المظاهر الدت تدب على الحاجة لدحسين السلوك مثم: فبناء على ما ت  جم   وتحليل  من بيانات 
  أن ا صفات م تدوافق مل رؤية ورسالة المدرسة الدت تنص على الدالت:   افنظمةال د ، امسد زاء، عدت الد يد  الدوبيخ،الضر ، 

 أن"علي ا ت  تحد د الحاجة  ( بناءبيئة آمنة متعاونة ومشتركة من أجل اعداد طالب منسجم مع التطورات والتغيرات الحديثة)

بذلك يكون منضبطا ذاتيا مدركا حقوقه يكون سلوك طالب البيان داخل المدرسة متوافقا مع رؤية و رسالة المدرسة و

 "وواجباته.

 :وفت مرحلة لانية ت  ت د م صيا ة الحاجة   كل ا الن ائت لدللح

 ."تحسين سلوك الطالب بما يتناسب مع رسالة ورؤية مدرسة البيان"
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 يري ة مدروسةةةة ت ريف الحاجة الدت ت  اخديارها: ت د م السةةةلوك ال ي م  دوافق مل م ا ير رؤية ورسةةةالة المدرسةةةة 
 د زيز.وهو نوع من ال  ج السلو ت ال ي   دمد على الديبيق الملا ر لملادئ الد ل  وال

 
 ؛ختيار هذه الحاجة وبيان أهميتها للمدرسة والتالميذالمسّوغات ال -4

 

 :ارتلاط الحاجة الديويرّية بدحسين ت ّل  اليللة

 ر  المفاهي  افخ قية فت ولى تحسةةةةةين سةةةةةلوك اليللة إن الحاجة الديويرية إعلى تحليم رؤية ورسةةةةةالة المدرسةةةةةة ف بناء
فكر وتلةةةةةةرفات المجدمل الي بت سةةةةةةوي  كون ل  ألر  الضةةةةةةرورم على انضةةةةةةلا   والدزام  مما  هللدي الى رفل المسةةةةةةدور 

 .الم رفت لليالب
 ؛تدح ق رؤية المدرسة من خ ب  -

 .لد   الدفكير المني ت ورود المسهللولية الف الة فت المجدمل امنسانتلى مخرجات عملية، ) الب إترجمة رؤية المدرسة  
 :ارتلاط الحاجة الديويرّية  الدوّج  امسدراتيجت الديويري للمدرسة حيث -

ولذلك الخطة االستراتيجية للمدرسة  قيد البحث  ،تيويرية سنوية ف طبوضع خطط المدرسة في الوقت الحالي تقوم إدارة -

 والتطوير. 
دلخص من ت حوب أهمّية ه ه الحاجة ومدر إلحاح ا سات م، أولياء أمور و ّ  اأعضاء المجدمل المدرست )أ آراء  قية - 

اسد لاء الحاجة المخدارم ول  و ،يزالدر  امسدبيان الثانت ومجموعاتوولت للحاجات لدر الم لمين أ  عاستطالخالل 
 . د  ال مم مل أولياء افمور واليللة لحين 

 

  :المشروع التطويري أهداف  -5

ر  -أ   )Ideal scenario( :المثاليالتصو 

ت  صةةةةةيا ة تلةةةةةورنا  ، وطالب قادر على تحمل المسييؤولية،رؤية ورسةةةةةالة المدرسةةةةةة فت توفير بيئة ت ليمية آمنة اني قا  من
 :يللح  الدالتلالمثالت 

ذاتيا وفقا  اة المدرسللللة وبذلك يكون منضللللبطأن يكون سلللللول طالب البيان داخل المدرسللللة متوافقاة مع رؤية ورسللللالة  "
 ."لقوانين االنضباط المدرسي

 ب؛ربط الدلور المثالت بدحسين ت ل  اليللة من خ  

الدر يز على تح يق اليللة للضةةةةةةةةلط ال اتت للسةةةةةةةةلوك  حيث  لةةةةةةةةلح  م دور اليللة ان  دحكموا فت سةةةةةةةةلو     -1
 ويمدلكوا الم ارات ال تمة ل لك

 بداعات الم لمين والدزات أولياء افمور واحدفاء المدرسة ب لكإ احنجاتات الي بية و امهدمات -2
 .لى ن اط قومإ االمسبلات) الض ف ن اط قلب   -3
 .جم تح يق ال دي المرجوأتحق قيادم موج ة من  وامنف امتالدحك  فت السلوك وال وا ف  -4

عادم صةةةةةةةةةةةةةةيا ة الدلةةةةةةةةةةةةةةور المثالت دون المس إ ا ارتأر الفريق أن  د  1وب د المضةةةةةةةةةةةةةةت  ال مم من خ ب ت بئة جدوب )
 : المضمون ليللح  لورت  الن ائية  الدالت

أن يكون سلول طالب البيان منضبطا ذاتيا متوافقا مع رؤية ورسالة المدرسة، مدركا حقوقه وواجباته ومطبقا لقوانين "
 "المدرسي.االنضباط 
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  )improvement goals( :غايات التطوير  - 
 : ا ات الديوير الدت  س ى م روعنا الديويري لدح يق الدلّور المثالت من خ ب

   الوصةةةةةةةةةةةةةوب الى  الب منضةةةةةةةةةةةةةلط ذاتيا  دمثم   لم  ودرا د  لكافة ح وق  وواجلات   ةةةةةةةةةةةةةمن منظومة القي
 .المدرسية

  قيادي، ملدزت، مد بم مدسةةةةةةةةةةامح ملادر نسةةةةةةةةةةانإت زيز القي  الدت ترتلط برؤية ورسةةةةةةةةةةالة المدرسةةةةةةةةةةة ح جاد ،
 .ومندمت

ذة للمشروع التطويري  الخطة -6  :المنف 
 (ملحق أ -1: )جدول بادرة التجديدي ةللمألهداف التطويرية ا

  الدالت: لد نا فت ه ا الم روع هدفان تيويريان ويدفرع من  م من ما أهداي إجرائية
 .ن يكون سلول طالب البيان متوافقا مع دليل االنضباط المدرسي: أالهدف التطويري األول

 األهداف اإلجرائية:       

 وإصدار الدليم  ال كم الن ائتاالنضباط المدرسي  قوانين عديلت -1
 .لكيفية استخدام الدليل واإلداريةدريب الهيئة التدريسية ت-2
 بدليل االنضباط المدرسيتعريف الطلبة -3
  .تعريف أولياء االمور بدليل االنضباط المدرسي-4
 تمكين المعلم ليصبح قدوة باالنضباط الذاتي-5
 توظيف البرامج المدرسية لرفع مسؤولية الطالب اتجاه مدرسته.-6
 
 
 

 الذاتي نشر الرؤية المشتركة لدى جميع اقسام المدرسة لمفهوم االنضباطالثاني:  الهدف التطويري 
 األهداف اإلجرائية:       
 تحفيز المعلمين على تبني سياسة المدرسة ودليل الموظف. -1
 تحفيز الطلبة على تبني سياسة المدرسة ودليل قوانين االنضباط المدرسي. -2

 
ى حيث تل ّ ، احجرائيةمن أهداف   %75وت  تح يق ما   ار  ريخ  الد  ا الم ةةةةةروع الديويري ت  ال مم على ال دي الديويري افوب ف

  لب منا ت بئة ت رير ن ائت لدلك المرحلة،  بيروت، على توصةةةةةةةةةةية فريق تمات الموج  ءوبناجرائيان ل   د  ال مم علي ما   د، إهدفان 
ي دون ن  بي د ا مددا  ة ومدسلسلة وم  ممكن تح يق هدونحن ن دبر أن  افة افهداي احجرائية الدت ت  تنفي ها هت ذات أولوية ف

 .إاماب اآلخر
 

 (ملحق أ -1)جدول  :عملي ة التنفيذ صف  -أ

من حيث قراءة الدليل  بإصدارول االهداف االجرائية تتعلق بإصدار دليل االنضباط المدرسي وتم القيام بكافة االجراءات المتعلقة أ
وتم  .معلمينالوولياء االمور أومقابالت مع الطلبة و بعمل مجموعات تركيزتمثلت  يالتاالدبيات واستخدام ادوات القياس المتنوعة 

ـ وتم مورهم أولياء أوتعريف الطلبة والدليل من مشرفين بتطبيق  نيباقي االهداف االجرائية من حيث تعريف المعنيالعمل على 

 .ساستاليللة من اللفوي الساد  الى ال ا ر افتحديد الفئة المستهدفة لتكون 
 .المدا  ة محيات بيانات  رصد ل اخ  ت  30/5/2018ولغا ة  1/9/2016وقد و ل الم روع فت حيز الدنفي  من 

تضمنت التخطيط إلصدار دليل االنضباط المدرسي وتطبيقه في المدرسة واإلشراف على تنفيذه وتقييمه،  أدوار الفريق القيادي
 .هدفة هو أحد أعضاء فريق تمام التطويريعلما أن المسؤول اإلداري في المدرسة للفئة المست

تم تدريب مشرفي الطوابق لتسجيل المخالفات وادخالها على المنظومة االلكترونية للمدرسة علماً بأن  أدوار الفريق المساند: 
 .مسؤولة المنظومة االلكترونية هي عضو في فريق تمام القيادي
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 :التحديات
، وكان االجراء أن تم التواصرل مع أولياء جراءات المخالفاتإعدم تعاون عدد من أولياء االمور في بداية المشررو  لتنفيذ  -1

تذكير ولية التعليمية لمصرررلحة الطالب وسرررير العم األمور المعترضرررين وتوضررريح أهمية تنفيذ قوانين االنضرررباط المدرسررري
 وتوقيع الطلبة على التعهد. األمور بدليل االنضباط المدرسي ءأوليا

، وكان االجراء أن حيان أن تطبيق االجراءات بحق بعض الطلبة فيه نو  من الشرررررردةألفي بعض االعامة دارة اعتبرت اإل -2
لدليل  ية  ثان فات في الطبعة ال يذية بحيث تم تعديل على إجراءات المخال عامة واإلدارة التنف تم عقد اجتما  بين اإلدارة ال

 باط المدرسي.قوانين االنض
ل مسؤولة بونتيجتها تم اجراء اجتما  من قفريق المساند بتسجيل جميع المخالفات بالمسؤوليات الموكلة لل وجود تضارب -3

 رسال ايميل لهم بذلك.إوتم ، المنظومة االلكترونية لتحديد المسؤوليات رسميا لمشرفي الطوابق
 

  (: وقفات المتابعة3جدول رقم ) :بي ن المعايير ومؤشرات النجاح -ب

كان التقييم في بداية المشررررررررو  يعتمد على عدد المخالفات وقام الفريق بتطوير المعايير واعتماد عدد المخالفين من الطلبة وليس 
 وبالتالي تم تعديل صياغة مؤشرات النجاح بحيث أصبحت كالتالي: لمخالفات كون المستهدف هو طلبة المدرسةا

 مؤشرات النجاح                                 الهدف التطويري االولمعايير 
 % فصليا5 ته نسب ماعيزيد عدد المخالفين  أال                               الزي المدرسي

 فصليا%  10عما نسبته المخالفين يزيد عدد  أال                والعنف الطالبيالمشاجرات 

 فصليا %5 نسبته عمايزيد عدد المخالفين  أال                                    السلوك العام

 فصليا %5 نسبته عمايزيد عدد المخالفين  أال                                   المظهر العام

 فصليا%  3نسبتة عمايزيد عدد المتسربين  أال                        التسرب من الحصص

 فصليا %5 نسبته عمايزيد عدد المخالفين  أال                                        التخريب

 فصليا%  5ه نسبت المخالفين عمايزيد عدد  أال                                الجهاز الخلوي

 فصليا %1 نسبته المخالفين عمايزيد عدد  أال                                         التدخين

 فصليا %7 نسبته عمايزيد عدد المتأخرين صباحا  أال                             التأخير الصباحي

 

 
 يانات األولية:الب

لدى سرررررجالت النظام لفات وتم جمع البيانات عن طريق الطلبة المرتكبين للمخا بأعدادتمثلت البيانات األولية للمشررررررو  التطويري 
 في نهاية التقرير  (ج)هذه البيانات واردة في الملحق  أنمشرفين النظام والنظام اإللكتروني للمدرسة مع التنويه الى 

 

 نسبة عدد الطلبة المخالفين                                       ندائج البيانات افّولّية -أ

           %1.1                                                        الزي المدرسي        

 %20.7                    والعنف الطالبي                      المشاجرات         

 %9.4                                                               السلوك العام        

 %6.9                                                                المظهر العام        

 %0.0                                                     التسرب من الحصص        

 %0.0                                                                     التخريب        

 %3.4                                                             الجهاز الخلوي        

 %1.7                                                                    التدخين         

 %15.5                                                        التأخير الصباحي        

 

  

 املحق أ-3: )جدوب خططت لهاالتي  صف اجراءات المتابعة -ب

 -ومؤشرات نجاحة كما يلي : ي تمثلت معايير الهدف التطوير 

 مؤشرات النجاح                                   معايير الهدف التطويري االول
                                                                       

 % فصليا5عما نسبته  يزيد عدد المخالفين  أال                                  الزي المدرسي

 فصليا%  10المخالفين عما نسبته يزيد عدد  والعنف الطالبي                      أالالمشاجرات 

 فصليا %5 نسبته عمايزيد عدد المخالفين  أال                                          السلوك العام
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 فصليا %5 نسبته عمايزيد عدد المخالفين  أال                                        مظهر العامال

 فصليا%  3نسبتة عمايزيد عدد المتسربين  أال                            التسرب من الحصص

 فصليا %5 نسبته عمايزيد عدد المخالفين  أال                                             التخريب

 فصليا%  5ه نسبت المخالفين عمايزيد عدد  أال                                    الجهاز الخلوي

 فصليا %1 نسبته المخالفين عمايزيد عدد  أال                                             التدخين

 فصليا %7 نسبته عمايزيد عدد المتأخرين صباحا  أال                                 التأخير الصباحي

 وتم تحديد محطات المتابعة بالتواريخ التالية
 30/9/2016    :مؤشر القياس حيةم

 2016/افوب الفلم ن ا ة: افولى المحية
 2017ن ا ة الفلم الثانت /  :الثانية ةالمحي
 2017/افوب الفلمالثالثة: ن ا ة  المحية
 2018 /الثانت الفلم ن ا ة: الرا  ة المحية

تمثلق البيانات  أعداد اليللة المرتكبين ، و  e-schoolللمدرسةةةةةةةةةةةةةة  يةالمنظومة املكدرونوت  الحلةةةةةةةةةةةةةوب على ملةةةةةةةةةةةةةادر البيانات من 
 للمخالفات.

دون نسبة المسجلة كانت النسب  تبين انو، اهلل ر القيا  البيانات افولية )م م ارند امن خ ب تحليم بيانات محيات المدا  ة افربل و 

 .مؤشر القياس المطلوب، في كافة المعايير لكل محطات المتابعة، فإن ذلك كان مؤشراً للفريق أن مرحلة التنفيذ كانت صحيحة  

 حصاد وقفات ومحطات التفك ر

والقراءات ونتيجة وقفة تفكر بحاث ساسية طرح موضو  التنمر وعند القيام بمجموعة من األعند تحديد الحاجة، كانت الفكرة األ -1
 .الطالبقرار أن التنمر ليس بالمشكلة وأن المستهدف هو سلوك طويلة ونقاشات دقيقة من قبل الفريق تم اإل

 .دارة العلياعادة صياغتها بعد مشاورة اإلإتم مراجعة الرؤية والرسالة الخاصة بالمدرسة، و -2
دبيات والمناقشات االنضباط المدرسي في تصورنا المثالي، وبعد القراءات واألتم الوقوف مطوال على مصطلح االنضباط الذاتي أم  -3

 . تم اعتماد االنضباط الذاتي
 .النهائي عادة صياغة التصور المثالي بشكلهبعد صياغة التصور المثالي تم التفكر بسمات طالب البيان وتحديدها وعليه تم إ -4
 .من ثالثة ن بدالً يتم تحديد هدفين تطويري أنداف التطويرية تم التفكر بها ونتج عنها األهما يخص ب -5
 .الطبعة الثانيةبلتفكر في النسخة التجريبية لدليل االنضباط الطالبي والمالحظات الواردة عليه والخروج  ا -6
من عدد  ليشمل عدد الطلبة المخالفين بدالً قمنا بتغيير مؤشر النجاح ، عند القيام بتحليل بيانات محطات المتابعة ألول مرة  -7

 .المخالفات نفسها

 
 :تقييم المبادرة التجديدية  
 (ج)خطة التقييم في ملحق  

 نرجو االطالع على خطة التقييم المندرجة في الملحق "ج"

 :آلي ة التقييم -أ

ً يوم 30قرر الفريق أن يكون محطة تقييم االثر هو  -15/10من  وذلك 2019-2018من الفصررررررل الدراسرررررري األول ضرررررر افعلي ا
، واعتماد كافة المعايير ومؤشررررات النجاح المسرررتخدمة في محطات المتابعة )انظر جدول تقييم االثر: ملحق ج(، 22/11/2018

تم أخذ وبناء على المقارنة  (ومقارنتها بمؤشرررات النجاح excel (ت وتحليلها احصررائيا على جدولاوتم االعتماد على جمع البيان
 .المتبعة باإلجراءاتالستمرار اقرار ب

 

 (ملحق ب – 2و1: )جدول اعرض نتائج التقييم -ب

ن  ن ةةةةر أوتوتي   على اليللة  ما  2016/2017 فت ال ات الدراسةةةةت  من دليم امنضةةةةلاط المدرسةةةةت  صةةةةدار اليل ة افولىإت    
على الموقل املكدرونت للمدرسةةةةةةةةةةةةةة وت  عر ةةةةةةةةةةةةة  على أولياء افمور  امجدماع الد ارفت بدا ة ال ات وت ريف الم لمين ببنوده والية 
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لل ات  اليل ة الثانية حصةةةةةةةةةةةةةةةدارم لمين المجلس اليللة وأولياء اممور و على م حظات الفريق و  بناء تيبي   ، وت  الد د م علي 
 2019/2020لل ات الدراست  تصدار اليل ة الثالثة وبال كم الن ائإونحن امن فت صدد  2017/2018الدراست 

 
o م ا ير افهداي الديويرّية مدر تح ق: 

نجد أن م دب اليللة المخالفين أقم من مهلل ر النجاد لجميل الم ا ير  مهلل ر النجاد م ارنة بيانات ألر الم روع الديويري مل 
نوصي بتخفيض مؤشر النجاح ال مم على ال دي الديويري افوب وامهداي امجرائية الدا  ة ل  قد تح  ق بنجاد وعلي   الدالتبو 

 المقبول لدينا
 -على سبيم المثاب :

 خر محيةآفلةةةةةةةليا و انق قراءم  %5م  زيد نسةةةةةةةلة اليللة المخالفين عن أ نص على  اان مهلل ةةةةةةةر النجاد لمعيار )المظ ر ال ات ا
 ل دد اليللة المخالفين. %1.6مدا  ة 
 ل   ع على  افة ندائج محيات المدا  ة  رجى مراج ة الجدوب ندائج محيات المدا  ة.  

 
    :االستنتاجات صياغة

 اسدنداجات تد لق  المسار:  
صدار الدليم وم ار ة ال يئة الددريسية ومجلس اليللة ومجلس إجرائية   كم ناجح والمدمثلة  هداي احفت  تح يق جميل ا

 .  خ  بدوصيات ولياء اممور وافأ
 أمجرائت الخامس     دمد على ال دي احنقيا  دور الم ل  فت تنفي  أو تيبيق الدليم الي بت ل   د  قياس  فت تلك المرحلة ف 

 .وهو تمكين الم ل 
 اسدنداجات تد لق  افلر: 

عادم هيكلة مسهللوليات ال املين على سياسة امنضلاط فت المدرسة  حيث ندج عن ا تيبيق إ  الديويري قاتن ه ا الم روع إ
 .الملادرمف اب لم ظ  الم ا ير الدت ت  تلميم ا فت ه ه 

أن نسلة اليللة المخالفين حسب بيانات محيات المدا  ة أقم من  النجاد تبينتل ا لندائج محيات المدا  ة وم ارند ا  مهلل رات     
مهلل ر النجاد الم بوب لد نا، علما  أن  ألناء جمل البيانات المد ل ة  محيات المدا  ة وعددها أربل محيات  ان هناك تيادم فت 

 .النجادلفين أقم من مهلل ر ذلك   يق م دمت اليللة المخا المسد دفة ور  للفئة  %7بنسلة  فت المدرسة عدد الي  
 .عدد المخالفات المخالفين وليسعدد اليللة  وهالدغييرات الدت ت  اجراءها  انق على مهلل ر القيا   حيث أصلح الم  ا      

 اعرض توصياتك وقراراتك:    
 د ، تبين لنا    الم ةةةروعن دبر ال دي الديويري افوب    ي  د أن ت  تيبيق مف وت امنضةةةلاط المدرسةةةت خ ب فدرم الم ةةةروع وال

 نضةةلاط ال اتت، لزب والمدرسةةة لف   حاجات اليالب   ةةكم أعمق وب دي الوصةةوب مف وت الحاجة  ان   نت تكافم المنأعمق ل
  ح ا المرحلة امولى فت الوصوب للدلور المثالت للم روع.ري افوب هو نجاد ال دي الديويمما   نت أن 

هداي الديويرية قد أظ رت نسةةةةةةةةةةب تحسةةةةةةةةةةن ملحوظة ف  ا   نت أن عملنا  سةةةةةةةةةةير  اليريق لألأن ندائج محيات المدا  ة وبما 
 مهلل رات النجاد .نسب  ن  فت حاب مأسسة الم روع سيد  تخ يضوأ، اللحيح
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د د  ما اصدار ميبوعات من ا الم دب ومن ا الج ي  دمثم  امنضلاط المدرست قد أدر إلىو  لك فان ه ا ال دي الديويري ال 
تنفي  ة   ةةةةةةةةةةةةةكم أنظ  مما   نت أن لية إدارم آداري منظ    ةةةةةةةةةةةةةكم أعلى و إظف وال ي أعيى  ا ل اليالب والم ل  والمو  خص 

 .درسة   كم عات تسير فت مف وت فلسفة امنضلاطملا
 

   :اذكر الخطوات/ القرارات التي ستتخذها
 المدرستدراج ا فت النظات دارم المدرسة ححتنسيب ه ا الم روع الديويري  -
دليم امنضةةةةةلاط المدرسةةةةةت: المسةةةةةهللوب امداري فت المدرسةةةةة مسةةةةةهللولين على تيبيق امنضةةةةةلاط المدرسةةةةةت وفق  جب ان  كون ال -

 وم رفت اليوابق.
    المرحلة الثانوية )صف حادي ع ر ولانت ع را للفئة المسد دفة.سيد   -
 :لدالتا   درد الفريق ان  د  ا افة  لارم فت النظات الداخلت للمدرسة تدضمن -

ات الديويرية من قبم ال يئة الددريسةةةية وفت حاب نجاد ندائج الملادرم  سةةةيد  مأسةةةسةةةة الم ةةةروع ر )مدرسةةةة البيان ترحب  الملاد      
 على ان  د  ت ييم   م سندين من قبم ادارم المدرسةا

 ما  مكن  ،من خ ب امجدماعات الدورية داخم المدرسةةةة عر  ندائج الم ةةةروع على  افة ال يئة الددريسةةةية فت المدرسةةةة سةةةيد     - 
 .احلكدرونت نأمم ن رها على موقل تماتم ار د ا مل مدار  أخرر من خ ب الملدقيات الدربوية ول اءات تمات ،  ما 

 مرحلة تنفيد  اقت افهداي بدأ يبم س  اتلميمعادم إر ب   دا  ة وم لمة الدنفي  واحلعلي ا فت مر  الفريق را   الندائج الدت حلم -
 احجرائية لل دي الديويري افوب والدت هت: 

 تمكين الم ل  ليللح قدوم فت امنضلاط ال اتت -1
 توظيف البرامج المدرسية لرفل مسهللولية اليالب تجاه مدرسد  -2

 

 تفك ر بالتعل م:    

 تفك ر برحلة تمام: 

للفرق الرد فة ت  امسةةةةةدفادم من خيي   الديويرية فت بناء خية م ةةةةةاريل تيويرية من خ ب ام  ع على الدجار  والم ةةةةةاريل الديويرية 
 .  فت مدرسدنا خ ب رحلدنا الد لمية الدمامية و وننا فريق مدر  لفرق المدرسة الجد دم

الحاجة  ا عن حثن مارسةةةةةةةدنام ىم  ةةةةةةةك أن رحلة تمات الديويرية  املة  ان ل ا ألر  الو فت تيورنا الم نت  فريق و أفراد وأاثر ما ألر عل
 .وتحد دها ونأمم أن ندخل ا فت صلب سياسة المدرسة

 تفك ر بكفايات تمام:  

ي مشرو  داخل أللة وتوثيقها لتصبح مرجعا دمن خالل رحلتنا التمامية أصبح أعضاء الفريق مدركين ألهمية اتخاذ القرارات المستندة لأل
ضل القرارات المتعلقة بكل مرحلة، ويبادر بأخذ القرار ومشاركته أف ىالرحلة للحصول علعضاء أهمية التفكر خالل المؤسسة، ويعي األ

ولى من رحلتنا والتعديالت على مؤشرات دارة في المرحلة األإلمن التوصيات التي تم رفعها ل مع زمالئه والمدرسة وكان ذلك جلياً 
 .حلة التنفيذرالمعايير أثناء م

 إيجابيا على األداء المهني. رث  أعلى مستوى االفراد في رفع كفايات كل فرد حسب حاجته واختصاصه و وقد كان لرحلة تمام أثر ملحوظ

ة بين االعضاء تقاربت مع نه كان هناك فروقات ملحوظأمن التعاون المهني العالي بيننا، حيث  اً ا على مستوى الفريق فقد خلق جوأم
 .المختلفة صبح االعضاء مكملين لبعضهم في الكفاياتأالوقت و
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  الملحق أ: جداول لتنظيم العمل

  : األهداف مع معاييرها ومؤشرات النجاح1جدول رقم 

األهداف  الغايات
 االتطويرية

األهداف 
 اإلجرائي ة

اإلستراتيجيات 
والنشاطات 

)النطاق 
 (والتسلسل

الفئة  التاريخ
 المستهدفة

 مالحظات ادوار اعضاء الفرق 

الفريق 
 القيادي

الفريق 
 المساعد

 

أن يكون 
سلول 
طالب 
البيان 

منضبطا 
ذاتيا 

متوافقا 
مع رؤية 
ورسالة 

المدرسة،  
مدركا 

حقوقه 
وواجباته 

ومطبقا 
لقوانين 

االنضباط 
 .المدرسي

 

أن -

يكون 
سلوك 
طالب 
البيان 

متوافقا 
مع دليل 

االنضباط 
 المدرسي

- 
-  

 تعديل -1

 قوانين

االنضباط 

المدرسي 

وإصدار 
 الدليم

 ال كم 
 الن ائت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عقد مجموعات .1
مع المعلمين  تركيز

لمناقشة المواضيع 
السلوكية للطلبة 

  واالستما  آلرائهم.

تشكيل لجنة مكونة .2
من أعضاء فريق 

ضافة إلتمام با
لمجموعة من 
المعلمين خالل 
العطلة الصيفية، 
لمناقشة مواد دليل 
االنضباط المدرسي 
  وتعديلها حيث يلزم.

عرض التعديالت .3
على المدير العام 
  ومديرة المدرسة.

االجتما  مع .4
 مشرفي الطوابق

نظمة عالمهم باألإل
  المعدلة.

باعة دليل ط.5
االنضباط المدرسي 

  بالنسخة األولية

تشكيل لجنه من .6
مجلسي الطالبي 
وأولياء األمور 

لمناقشة مواد دليل 
االنضباط المدرسي 

  وابداء الرأي.

تحليل معلومات .7
بنود اجتماعات 
منسقي المراحل، 

  2015 / 6 شهر

  

 

  2015 /7 شهر

  

 

 

 

  8/2015 شهر

  

  8/2015 شهر

  

  9/2015 شهر

 

 8/2016 شهر

  

 

 

  9/2016 شهر

لمعلمين والهيئة ا
  االدارية

  

   

فريق تمام 
  والمعلمين

  

 

االدارة 
   العليا

 

  مسؤولي النظام

 

كافة الطلبة 
من الصف 

(6-10)  

 

مجلس الطلبة 
ومجلس 
أولياء 
  األمور

 

 ريق تمامف

التخطيط 
والتنفيذ 

والمتابعة 
 والرقابة

قام 
مشرفي 

الطوابق، 
في مرحلة 

التنفيذ، 
بجمع 

البيانات 
يوميا 

وادخالها 
على 

النظام 
 .المدرسي
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تدريب .2

الهيئة 

التدريسية 

 واإلدارية

لكيفية 

استخدام 

 .الدليل

 

 

 

 

 

 

 

3.  

عريف ت

الطلبة 

بدليل 

االنضباط 

 المدرسي

 

 

 

تعريف 4.

أولياء 

االمور 

بدليل 

االنضباط 

  .المدرسي

 

مجلس الطلبة، 
واولياء االمور 
البنود لمعرفة عدد 
ان   المراد تعديلها

  وجدت.

  

عرض الدليل  .1
واالجراءات المتبعة 
لكل مادة من خالل 

اجتما  الهيئة 
التدريسية واالدارية 

بداية العام 
   الدراسي

تشكيل حلقات   .2
نقاش في بداية العام 
لتدريب المعلمين 
على آلية استخدام 
الدليل وتطبيقه من 
خالل حصة مربي 

  الصف.

 

قراءة بنود  .1
الدليل ومناقشتها مع 

الطلبة من خالل 
التعريف برؤية 

  المدرسة.ورسالة 

توقيع الطلبة  .2
على التعهد وحفظه 
  في ملف الطالب.

على  الدليل نشر .3
المدرسة   موقع

  االلكتروني.

رض الدليل ع
واالجراءات المتبعة 

خالل  من مادةلكل 
اسبو  اللقاء 

التعارفي مع أولياء 
االمور للمرحلة 

 االعدادية والثانوية

  

  

  

من كل عام  8 شهر
  دراسي جديد

 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

من كل عام  9 شهر
  دراسي جديد

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كل   من/ 9 شهر
  عام

  

  

 
 
 
 

 التدريسية الهيئة
 يةواالدار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ولياء أمور أ

وهيئة وطلبة 
  تدريسية.

  

 

طلبة المدرسة 
من الصف 

(5-12)  

 
 
 
 

أولياء االمور 
للمرحلة 
االعدادية 
 والثانوية
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 : البيانات األول ي ة2جدول رقم 
 

ادوات جمع  مصادر البيانات  مؤشرات النجاح المعايير األهداف التطويريّة 

 البيانات

نتائج البيانات 

 األّوليّة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

أن يكون سلوك طالب 
متوافقا مع دليل  البيان

 . االنضباط المدرسي

ان يلتزم الطلبة 
 بالزي المدرسي.

أن ال يزيد عدد 
المخالفين للزي عن ما 

  % فصليا5نسبته 

 

  

  

نظام 
المدرسة 

االلكتروني 
( اكاديميا)

لرصد 
  المخالفات

  

السجالت 
المدرسية 
  الرسمية

 

  

  

 

قوائم 
 الرصد

 

 المالحظة

 

  %1.1 

ان يلتزم الطلبة بعدم 
القيام بالمشاجرات 

 والعنف

أن ال يزيد عدد 
عن ما  المخالفين 

 20.7% % فصليا  10 نسبتة

ان يلتزم الطلبة 
 العام سلوكبال

أن ال يزيد عدد 
المخالفين عن ما نسبته 

 9.2%  % فصليا5

ان يلتزم الطلبة 
 بالمظهر العام

أن ال يزيد عدد 
المخالفين عن ما نسبته 

 6.9%  % فصليا5

أن يلزم الطلبة 
 بحضور الحصص

أن ال يزيد عدد 
ن عن ما تسربيالم

 0.0%  فصليا %3 نسبته

ان يلتزم الطلبة 
على بالحفاظ 

 درسةممتلكات الم

أن ال يزيد عدد 
ه المخالفين عن ما نسبت

 0.0%  % فصليا5

ان يلتزم الطلبة بعدم 
احضار الهاتف 

 الخلوي

أن ال يزيد عدد 
عن ما  المخالفين 

 3.4% % فصليا5نسبته 

ان يلتزم الطلبة بعدم 
 التدخين بالمدرسة

أن ال يزيد عدد 
ما نسبته  المخالفين عن

 1.7% % فصليا1

أن يلتزم الطالب 
 بالدوام الصباحي

أن ال يزيد عدد 
 ما نسبته  المتأخرين عن

 15.5% فصليا 7%
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 :جدول المتابعة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

الفريق 
 المسهللوب

البيانات الدت ت  
جم  ا خ ب 
 محية المدا  ة

 2)ن ا ة ي
 ا2017/2018

البيانات الدت ت  
جم  ا خ ب 
 محية المدا  ة

 1)ن ا ة ي
 ا2017/2018

البيانات الدت ت  
جم  ا خ ب 
 محية المدا  ة

 2)ن ا ة ي
 ا2016/2017

 امولية البيانات
 1)ن ا ة ي

 ا2016/2017

مهلل رات 
 النجاد

م ا ير 
افهداي 

الديويرية الدت 
 اخدرت ا

الفربق 
المسؤول عن 
جمع البيانات / 
 مشرفي النظام

 
 
 
 
 
 
 
 

الفريق 
المسؤول عن 

النتائج تحليل 
 فريق تمام/

2.3 %1.1 %1.9 %2.3 

يزيد عدد  أال

المخالفين 

 عماللزي 

 %5 نسبته
 فصليا

 الزي المدرسي

3.8 %2.9 %3.8 %8.6 

يزيد عدد  أال

 المخالفين عما

%  10نسبتة
 فصليا

المشاجرات و 

 الطالبي العنف 

.9 %1.8 %1.1 %4.8 

يزيد عدد  أال

 عماالمخالفين 

 %5 نسبته
 فصليا

 السلوك العام

1.6 %1.1 %1.0 %3.6 

يزيد عدد  أال

 عماالمخالفين 

 %5 نسبته
 فصليا

 المظهر العام

0.9 %0.5 %0.6 %0.6 

يزيد عدد  أال

 عماالمتسربين 

%  3نسبتة
 فصليا

التسرب من 

 الحصص

0.4 %0.4 %0.4 %0.4 

يزيد عدد  أال

 عماالمخالفين 

 %5 نسبته
 فصليا

 التخريب

1.4 %0.7 %0.8 %2.1 

يزيد عدد  أال

 المخالفين عما

%  5نسبتة
 فصليا

 الجهاز الخلوي

0.2 %0.0 %0.4 %0.6 

يزيد عدد  أال

 المخالفين عما

 %1 نسبته
 فصليا

 التدخين

2.2 %1.4 %3.6 %2.1 

يزيد عدد  أال

المتأخرين 

 عماصباحا 

 %7 نسبته
 فصليا

التأخير 

 الصباحي
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   المتابعة: وقفاتمالحظات 
 -،  2016/2017 وت دوات ف لت من الفلم الدراست افوب  30  دبر مهلل ر القيا  هو أوب  -
 وت دوات ف لت ويحدسب  92 مجموع  2016/2017وب محية مدا  ة هت ن ا ة الفلم الدراست افوب أ -

 .الوسط الحسابت لث ث أ  ر
 وت دوات ف لت  92 مجموع  2016/2017لانت محية مدا  ة هت ن ا ة الفلم الدراست الثانت  -

 ويحدسب الوسط الحسابت لث ث أ  ر.
 وت دوات ف لت  92 مجموع  2017/2018ن ا ة الفلم الدراست افوب  لالث محية مدا  ة هت -

 .ويحدسب الوسط الحسابت لث ث أ  ر
ف لت  وت دوات  92 مجموع  2017/2018را ل محية مدا  ة هت ن ا ة الفلم الدراست الثانت  -

 ويحدسب الوسط الحسابت لث ث أ  ر.
 30/6/2018ن الم روع ن ا ة  دي الديويري افوب مللولى من للمرحلة اف سد دبر محية الد يي  -
 الطلبة. للمدرسة لمتابعة احلكدرونتملادر البيانات من النظات  -
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 الملحق ب: جداول التقييم
 

 :: تقييم المسار1الجدول رقم
 

 المالحظات النتائج البيانات مصادر البيانات مؤشرات النجاح األهداف اإلجرائي ة
تعديل قوانين  -1

االنضباط المدرسي 
وإصدار الدليل بالشكل 

 النهائية

  45التزام حضور .1

معلم في اجتماعات 

 مجموعات التركيز

 

% من 80تفاعل .2

المعلمين المشاركين 

بمجموعات التركيز في 

   النقاش

 

إنشاء مسودة أولية  .3

لدليل قوانين االنضباط 

 المدرسي

 

 

 

 

 

االدارة  موافقة .4

العامة على التعديالت 

 %100كاملة بنسبة 

 

 

االجتما  مع جميع  .5

 4المسؤولين وعددهم 

وتم اعالمهم بتفاصيل 

عترض ي الدليل ولم

  .أحد

 

 سجل حضور االجتما 

 

 

الفيديو الذي تم تسجيله 

خالل مجموعات 

  التركيز

 

 

القوانين واألنظمة 

المتعلقة بالسلوك في 

 .المدرسة وفي الوزارة

 

 

 

 

 

  االجتماعاتمحاضر 

 

 

 

 محاضر االجتماعات

 

 

 

 45توقيل حضور 
 م ل  وم لمة

 
 
 

الحوار والمناق ة 
الدت دارت 
 والم درحات

 
 
 
مدونات السلوك  

والقوانين الطالبية 

الضابطة للسلوك 

الطالبي في 

المدرسة وفي 

الوزارة 

ومقترحات 

المعلمين من 

مجموعات 

 التركيز

الدوصيات فت 
 محضر امجدماع

 
 
 
 

توقيل المسهللولين 
 على امجدماع

 
 
 
 

حضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةور 
100% 

 
 

تفةةةةةةةاعةةةةةةةم مةةةةةةةا 
 36 ةةةةةةة ةةةةةةةار  

 م ارك
 
 
 

اصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدار 
الةةةةةةةمسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةودم 

 افولية
 
 
 
 
 
 

قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوب 
الةةةةدةةةة ةةةةةةةد ةةةة ت 
 الةةةةةمةةةةة ةةةةةدةةةةةرحةةةةةةةة

ت ةةد ةةم البنود و 
 الموافق علي ا

 
 

الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزات 
الةةمسةةةةةةةةةةةةةةهللولةةيةةن 
بةةةةةةدةةةةةةيةةةةةةبةةةةةةيةةةةةةق 

 الد ليمات
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توزيع دليل قوانين  .6

االنضباط المدرسي 

على  )الطبعة االولى(

عدد طلبة مجتمع 

  %100الدراسة بنسبة 

 

%من 80مساهمة .7

)الطلبة المجلسين 

في واولياء األمور( 

المالحظات المتعلقة 

 بتعديل الدليل

 

 

% من 80تنفيذ .8

المالحظات المتعلقة 

 بالتعديل

 

توزيع دليل قوانين  .9

االنضباط المدرسي 

على  )الطبعة الثانية(

عدد طلبة مجتمع 

 %100الدراسة بنسبة 

 

طباعة نسخة  .10

نهائية باالعتماد على 

المالحظات التي تم 

جمعها خالل الفترة 

 السابقة

 

 ملف التعهدات الطالبية 

 

 

 

  محاضر االجتما 

 

 

 

 

 دليل بالنسخة األولى

 

 

 

 ملف التعهدات الطالبية

 

 

 

الموجه  فريق تمام  
 بيروت 

استالم التعهد 
موقع من كل 

 طالب
 
 
 
 
 

بنود محضر 
 االجتما 

 
 
 
 
 
 
 
 

التعديل الذي 
جرى على النسخة 

 األولية
 
 

 

استالم التعهد 

 موقع من الطالب

 
 
 
 

مالحظات فريق 
تمام بيروت , 

 محضر االجتما 
 

 
ميل جاسةةةةةةةد ت 

الةةةيةةةلةةةلةةةةةةةة فةةةت 
عينة الدراسةةةةةةةة 

 الدليم
 

امخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
 ةةةةةةةالد ةةةةةةةد  ت 
الم درحةةةةةةةة مل 
ما  نسةةةةةج  مل 
 سياسة احدارم

 
 

اصةةةدار الدليم 
 ةةةةةةةالنسةةةةةةةةةةةةةخةةةةةةةة 

 الثانية
 
 

اسةةةةةةةد ت جميل 
الةةةيةةةلةةةلةةةةةةةة فةةةت 
عينة الدراسةةةةةةةة 

 الدليم
 
 

ل   د  ال مةةةةةم 
اليل ةةةةةةةة  علت

 الثالثة   د

تدريب الهيئة .2

التدريسية واإلدارية 

 .لكيفية استخدام الدليل

 

% من 85حضور -1

 المعلمين الى الورشات

% من 70 تفاعل-2

معلمي المرحلة 

اإلعدادية من خالل 

االستفسارات وعرض 

االراء التي تسهل 

  .عملية تطبيق الدليل

 سجل حضور االجتما 

 
 

 سجل حضور االجتما 

 

توقيل حضور 
 م ل  وم لمة

 
م حظات 
الم لمين 
 والم لمات

 

حضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةور 
100% 

 
امخةةةةةةة   ةة ةةيةةن 
 امعةةةةةةةةةدةةةةةةةةةلةةةةةةةةةار
 الةةمةة حةةظةةةةةةةات
فةةةةةةةةت آلةةةةةةةةيةةةةةةةةة 

  الديبيق
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.تعريف الطلبة بدليل 3

 االنضباط المدرسي

 

% 80أن  لدزت -1
من الم رفين 

 والم لمين  الدليم 

 

 

 

% 60أن  لدزت -2
من اليللة 

 الد ليمات الواردم فت 
 الدليم 

 

 

تسجيل المخالفات من *

قبل مشرفي النظام تم 

رصده في المنظومة 

 االلكترونية للمدرسة
 

بالنسبة للمعلمين لم يتم *

رصد اداءهم لتاريخه 

وسيتم رصده في المرحلة 

 التطويرية التالية 
 

 

 

 

المنظومة االلكترونية 

 للمدرسة

سجم المخالفات 
 املكدرونت

 
 
 

 م  وجد
 
 
 
 

سجم المخالفات 
 املكدرونت

الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزات 
الةةةم ةةةةةةةةةةةةةةةرفةةةيةةةن 
 بديبيق النظات

 
 

  م  وجد
 
 
 
 

انةةظةةر نةةدةةةةةةةائةةج 
مةةةةةةةةةحةةةةةةةةةيةةةةةةةةةات 

 المدا  ة

 

.تعريف أولياء االمور 4

 بدليل االنضباط المدرسي. 

 

% من 50حضور -1

عائالت الطلبة 

الجتما  التعارف بداية 

العام للمرحلة 

 اإلعدادية والثانوية.

 

% من 20تفاعل -2

 الحضور.

 

 

 سجل حضور العائالت

 

 

 

 

 

 

 

 محضر االجتما 

 توقيل الحضور
 
 
 
 
 

تساؤالت 
وتفاعالت أولياء 

األمور في 
 االجتما محضر 

ت  حضةةةةور ما 
 %54نسةةةةةةةبد  

مةةةةةةن أولةةةةةةيةةةةةةةاء 
 افمور 

 
تفسةةةةةةةةةةةةةير بنود 

 لألهالتالدليم 
 والغةةةةةا ةةةةةة منةةةةة 
وتسةةةةةةةةةةةةةةةةجةةةةيةةةةةةةم 
مةة حةةظةةةةةةةاتةة ةة  
و ةةةةةةةةةةةةةةةارك مةةةا 

ت%30نسةةةةةةةبد 
ن الحضةةةةةةةةةةةةور 

  إبداء ارائ  
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 :: تقييم اثر المشروع التطويري 2الجدول رقم 
مؤشرات  األهداف التطويريّة

 النجاح

مصادر 

 البيانات
 المالحظات النتائج البيانات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أن يكون سلوك 
طالب 
متوافقا مع  البيان

دليل االنضباط 
 .المدرسي

الزي المدرسي: أال 
يزيد عدد المخالفين 

 فصليا %5عن 

 
 
 
 
 
 

النظام 

االلكتروني 

للمدرسة 

وسجالت 

مشرفو 

 الطوابق

2.1% 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

بمقارنة بيانات 

أثر المشروع 

مع التطويري 

مؤشرالنجاح 

نجد أن معدل 

الطلبة المخالفين 

أقل من مؤشر 

النجاح لجميع 

المعايير 

ويالتالي العمل 

على الهدف 

التطويري األول 

واالهداف 

االجرائية التابعة 

له قد تحققت 

بنجاح وعليه 

نوصي بتخفيض 

مؤشر النجاح 

  .المقبول لدينا

 

 

 

 

 

 

 

 

تم احتساب هذه 

البيانات والنتائج 

 30 ىبناءا عل

يوم فعلي من 

-15/10تاريخ 

22/11/2018  

لمخالفين 
المشاجرات و 

الطالبي: أال  العنف 
 يزيد عدد المخالفين

 فصلي%  10عن 

4.6%  

السلوك العام: أال 

يزيد عدد المخالفين 

 فصلي%  5عن 

4.6%  

 :المظهر العام
أال  يزيد عدد 

%  5مخالفين عن 
 فصلي

1%  

التسرب من 

الحصص: أال يزيد 

عدد المخالفين عن 

 فصلي%  3

0%  

التخريب: أال يزيد 

عدد المخالفين عن 

 فصلي%  5

0%  

الجهاز الخلوي: أال 

يزيد عدد المخالفين 

 فصلي %5عن 

0.5%  

التدخين: أال يزيد 

عدد  المخالفين عن  

 فصلي 1%

0%  

التأخير الصباحي: 

أال يزيد عدد 

 %7  المخالفين عن
 فصلي

 

2.6%  
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 الملحق ج: مستندات ذات صلة
  ّمنوا اي مسدندات ت دبر  رورّية

 ادوات جمل البيانات: احسدبيانات، الدراسات احسد لائّية، اسئلة المجموعة المرّ زم 

 البيانات الدت ت  جم  ا 

  مسدندات اخرر: دفاتر  ومّية، تفّكرات، سج ت 

 
 

 تماتاني ق محضر  ا1مرفق رق  ) -1

 افوب  امسدبيانمحضر ا 2مرفق ) -2

 امسدبيان الثانت للم لميننموذج أا 3مرفق ) -3

  ا ندائج تحليم امسدبيان الثانت 3مرفق ) -4

 الم حظة الل ية نموذج ا 4) مرفق -5

 25/4/2015محضر اجدماع ا 5مرفق ) -6

 ا سمات  الب البيان6مرفق ) -7

 ا أسئلة مجموعة الدر يز7مرفق ) -8

 (7/7/2015يوم  اجتماعا محضر8مرفق ) -9
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 (  ا محضر اني ق تمات1مرفق رق 

 

 

 موجز اجتماع  فريق تمام
 

 04/06/2014التاريخ :

 االجتماع كان مع مدراء المراحل و رؤساء االقسام 

 الجميع .تم فيه التحدث عن انطالق رحلة تمام في المدرسة كمشروع رسمي و تتسمية اعضاء الفريق ليكونو معروفين لدى 

طلب من رؤساء االقسام كل رئيس على حدى ان يجمع معلوماته الكاملة عن حاجات القسم و ان يكتب تصور او مقترحا في باله 

 يدعم تطور الطالب اكاديميا وسلوكيا  و تسليمها  الماني جوزع 

 

 

 

 ليان منكو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   TAMAM2016© 

Page 25 of 57 
 © لمشروع تمام وال يمكن استخدامها دون اذن الفريق الموّجه للمشروعتعتبر المعلومات الواردة ملك فكري 

 
 ( ا محضر امسدبيان افوب 2مرفق 

 

 22/10/2014التاريخ : 

بعد جمع الحاجات من رؤساء االقسام في الفترة السابقة واالطالع على كشوفات وسجالت االرشاد الموثقة في المدرسة تم رسم صورة عن 

المشروع مبدئية و هي رصد حاالت التنمر في المدرسة ... التنمر كلمة شاملة و يتفرق منها عدة مواقف و امور لذلك على الفريق تحديد 

 لة التنمر الذي يريد العمل عليها مشك

ن من حاجات رؤساء االقسام كان المتفق عليه هو سلوك الطالب بشكل عام و العمل على تعديله ... بالرجوع الى ملفات االرشاد كان المالحظ ا

 المشكلة بين الطالب قد تتفاقم لعدم قدرة المعلم على كسب الموقف و تداركه .

ام عمل استبيان يتناسب مع المرحلة التي هو فيها في رحلة تمام .. خصائص االستبيان ان يكون كل سؤال يحوي بناء عليه  اقترح فريق تم

 فكرة واحدة لالجابة وان ال تكون صيغة االستبيان مساعدة على استيحاء االجابة منه .وعدم طلب كتابة اسم المعلم على االستبانة 

 

 ين القادمينالعمل على االستبانة سيتم خالل االسبوع

 

 

 

 فيما يلي نص االستبيان .
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 ستبيان عاما
 

حضرة المعلم/ة هذا االستبيان لغايات البحث العلمي الذي يعود على المعلم بشكل خاص بالفائدة والطالب والمؤسسةالتعليمية بشكل عام .. 

 قام بتعبئة االستبيان وذلك حفاظا على  موضوع االستبيان و خصوصيتك . يرجى االجابة عنه بكل شفافية  من دون ذكر هوية الشخص الذي

 يتكون  االستبيان من أربعة اسئلة مختلفة األهداف يرجى االجابة عنها بكل وضوح  وشفافية . وتسليمه بعد ذلك لرئيس قسمك .

 

 

ل الحصة الصفية وتعتقد انها تعيق سير الحصة من خالل مسيرتك التعليمية  والتربوية ما هي المشاهدات التي قد تمر بها في خال (1

والعملية التعليمية سواء اكانت اكاديمية او سلوكية مع ذكر وصف بسيط للمشاهدة واقتراحات لحل الظاهرة )ان وجد( علما بان تحديد 

 المرحلة العمرية مهم جدا .

 

المشاهدة و الوصف  

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

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

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

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

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

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

 الحلول المقترحة : 

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

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

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

 

 

 

 القرار في مؤسستك التعليمية  هي : العقبات التي  قد تواجهها في التعامل مع متخذي  (2

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

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

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

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

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

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

 

 في رأيك نسبة الصعوبة  االاكديمية التي ترصدها في المرحلة العمرية التي تقوم بتدريسها  هي ..................... % (3

 حظها في المرحلة العمرية التي تقوم بتدريسها هي .........................%في رأيك نسبة الصعوبة السلوكية التي تال (4
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 ( أا نموذج امسدبيان الثانت للم لمين3مرفق 

 
  ( لمعلمي مدرسة البيان                     اليوم: االثنين2استبيان )                5/1/2015التاريخ: 

 برنامج )تمام( للتطوير المدرسي                                      

 نادرا أحيانا دائما البند السؤال

1 
عندما يقوم الطالب برفض االمتثال ألوامرك تكون ردة فعلك الغضب الممثل بالشتم 

 مثال.
   

2 
سلوكات غير اسلوبك التلقيني البعيد عن التجربة والنشاط داخل الغرفة الصفية يثير 

 مرغوب فيها .
   

    تتعامل مع الطلبة المشاغبين في الصف باسلوب ودي ولطيف  3

4 
استخدامك اسلوب االرشاد والتوجيه في حل بعض المواقف الصفية بتواضع وتسامح 

 يساعد في حل كثير من الخالفات بين الطلبة
   

    تتجنب قول الحقيقة حفاظا على مصلحتك الشخصية  5

    تعتقد ان افضل السبل لتطوير المدرسة هي غرس القيم االخالقية في الطلبة 6

    تعزز السلوك االيجابي لدى الطلبة وتشجعه 7

    تنسجم مع الطلبة على اختالف مستوياتهم  8

     تبدي مشاعر طيبة وحقيقية وغير متكلفة نحو الطالب 9

    تشجع الطلبة على طلب مساعدتك في المشاكل التي يتعرضون لها  10

    تحكم على االمور بموضوعية 11

    تضبط النظام الصفي وتحافظ عليه بروح ديمقراطية 12

    تجمع المعلومات حول مشكالت الطلبة وتناقشها معهم  13

    صالح الطلبة تتقبل االفكار الجديدة واالراء المتعددة وتتكيف بما فيه 14

    تناقش الطالب حول مشكلته على انفراد وتساعده في ايجاد الحل 15

    تتقبل النقد واالقتراحات البناءة وتعمل على تحسين االنتقاد 16

    تدير الوقت بشكل فعال داخل الحصة 17

    تتعاون مع زمالء المدرسة 18

    تحافظ على هدوئك وتوازنك خالل ظهور اي مشكلة بسيطة داخل الصف  19

    تحسن التصرف في المواقف الطارئة 20

21 
تؤمن بمقولة " الصاحب ساحب " وتقوم بالحكم المسبق على الطالب من اصدقائه 

 المقربين
   

22 
المواقف في المواقف الطارئة تتصرف باسلوب النظرة الحادة والوجه العابس لحل 

 السلوكية غير المرغوب فيها
   

    تقوم بسما  الطلبة الى النهاية دون ان تقاطعهم  23

    اذا الحظت اي تصرف خاطئ في الحصة تحاول الوقوف عليه ولو لدقيقة لتقومه 24

    تنو  باسلوب اعطاء الحصة وتحاكي الذكاءات الثالث  25

    تتمثل بقوله تعالى في تعاملك مع زمالئك " لو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك  26
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 ( ا ندائج تحليم امسدبيان الثانت 3مرفق  

 

 

 ( للمعلمين لبرنامج تمام لطوير المدرسة2تحليل استبيان رقم )  
          

         تحليل االجابات

      االسئلة رقم االسئلة نادرا احيانا دائما

   رفض االمتثال الوامرك تكون ردة فعلك الغضب 1 46 4 0

   اسلوبك التلقيني البعيد عن التجربة والنشاط  2 12 27 8

   تتعامل مع الطلبة المشاغبين في الصف 3 3 22 25

  استخدامك اسلوب االرساد والتوجيه في حل بعض المواقف 4 0 7 43
   الحقيقة حفاظا على مصلحتك الشخصيةتتجنب قوم  5 39 7 2

 افضل السبل لتطوير المدرسة هي غرس القيم االخالقية في الطلبة 6 2 2 46

   تعزز السلوك االيجابي لدى الطلبة وتشجعه 7 0 6 44

   تنسجم مع الطلبة على اختالف مستوياتهم  8 2 6 42

  تبدي مشاعر طيبة وحقيقية وغير متكلفة نحو الطالب  9 0 7 32
 تشجع الطلبة على طلب مساعدتك في المشاكل التي يتعرضون لها  10 0 19 32

    تحكم على االمور بموضوعية 11 1 21 28

   تضبط النظام الصفي وتحافظ عليه بروح ديمقراطية 12 1 12 26

  تجمع المعلومات حول مشكالت الطلبة وتناقشها معهم  13 4 19 24
 تتقبل االفكار الجديدة واالراء المتعددة وتتكيف بما فيه صالح الطلبة 14 0 9 21

  تناقش الطالب حول مشكلته على انفراد وتساعده في ايجاد الحل 15 0 14 36
  االنتقادتتقبل النقد واالقتراحات البناءة وتعمل على تحسين  16 0 8 42
    تدير الوقت بشكل فعال داخل الحصة 17 0 9 43

    تتعاون مع زمالء المدرسة 18 0 11 38

 تحافظ على هدوئك وتوازنك خالل ظهور اي مشكلة بسيطة داخل الصف  19 0 16 34

    تحسن التصرف في المواقف الطارئة 20 0 15 34

10 13 27 21 
وتقوم بالحكم المسبق على الطالب من اصدقائه تؤمن بمقولة " الصاحب ساحب " 

 المقربين

14 28 7 22 
في المواقف الطارئة تتصرف باسلوب النظرة الحادة والوجه العابس لحل المواقف 

 السلوكية غير المرغوب فيها

   تقوم بسماع الطلبة الى النهاية دون ان تقاطعهم  23 1 12 36

 في الحصة تحاول الوقوف عليه ولو لدقيقة لتقومهاذا الحظت اي تصرف خاطئ  24 1 15 32

 تنو  باسلوب اعطاء الحصة وتحاكي الذكاءات الثالث )بصري، سمعي، حسي( 25 1 12 37

43 6 1 26 
تتمثل بقوله تعالى في تعاملك مع زمالئك " لو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من 

 حولك "
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 ( ا نموذج الم حظة الل ية 4مرفق 

 
 

 نموذج المالحظة              2015التاريخ:    /    / 
 

 برنامج )تمام( للتطوير المدرسي                                   

 اسم المعلم:                                  المادة:                                       الصف: 

 مقيم تمام:                                                                                     الوقت:

 

 

 

 مالحظات: __________________________________________________________

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 الدرجة البند الرقم

تتعامل مع الطلبة المشاغبين في الصف باسلوب ودي  3

 ولطيف 

 

اسلوب االرشاد والتوجيه في حل بعض المواقف  استخدامك 4

الصفية بتواضع وتسامح يساعد في حل كثير من الخالفات 

 بين الطلبة

 

افضل السبل لتطوير المدرسة هي غرس القيم تعتقد ان  6

 االخالقية في الطلبة

 

  تعزز السلوك االيجابي لدى الطلبة وتشجعه 7

  تنسجم مع الطلبة على اختالف مستوياتهم  8

  تبدي مشاعر طيبة وحقيقية وغير متكلفة نحو الطالب  9

  تضبط النظام الصفي وتحافظ عليه بروح ديمقراطية 12

  عمل على تحسين االنتقادقبل النقد واالقتراحات البناءة وتتت 16

  تدير الوقت بشكل فعال داخل الحصة 17

تحافظ على هدوئك وتوازنك خالل ظهور اي مشكلة بسيطة  19

 داخل الصف 

 

  تحسن التصرف في المواقف الطارئة 20

اذا الحظت اي تصرف خاطئ في الحصة تحاول الوقوف  24

 عليه ولو لدقيقة لتقومه

 

 اكي الذكاءات الثالث الحصة وتحتنوع باسلوب اعطاء  25

 )بصري ، سمعي ، حسي (

 

" لو كنت فظا  بقوله تعالى في تعاملك مع زمالئكتتمثل  26

 غليظ القلب النفضوا من حولك "

 

  صفر(-1 )درا =(     نا  2 )حيانا =(      أ3- 5)دائما = * 
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 ( 25/4/2015ا محضر اجدماع 5مرفق 

 

 25/04/2015التاريخ :

 

االجتماع اليوم استثنائي وذلك لتحديد سمات الطالب النهائية والتي تخدم رسالة ورؤية المدرسة . والتي ستعتمد بشكل 

 نهائي في رحلة تمام 

 سمات الطالب / رحلة تمام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :االنتماء

 للمدرسة -

 للوطن   -

 التفكير  الناقد تعزيز ثقة الطلب بنفسه البعد عن التعصب

 مدرسة بأنظمة وقوانين

 تحمل المسؤولية

 التكيف

 معرفة الحقوق والواجبات

 محب للبيئة

 يعمل تحت الضغوط

 :احترما الذات

 الطالب -

 المعلم  -

 المدرسة  -

 

 

منفتح على االفكار   

 الجديدة

 غرس القيم

 التقبل

المساومة والعدالة 

 االجتماعية

 ال للتقليد االعمى

 فهم العادات والتقاليد

 :احترما الذات

 الطالب -

 المعلم  -

 المدرسة  -

 ضبط ذاتي

 منظم بالتفكير

صقل هوايات ومهارات 

 الطالب

صقل هوايات ومهارات 

 المعلم

معرفة الطالب لنفسه ولما 

 يرغب أو يجب

 يتحلى بالصفات القيادية

)متعاون، مبادر، متطوع، 

 متفاعل مع المجتمع(

 

 :التفكير االستراتيجي

 الطالب -

 المعلم  -

 المدرسة -

-  
 تحكيم المنطقق العقلي

مهارات التفكير العليا ) 

تحليل ، تركيب، ابداع، 

مستمع، مفكر، محاور، 

 مبتكر(
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 ( ا سمات  الب البيان6مرفق 

 
 برنامج تمام / سمات الطالب

 

 
 منتمي لمدرسته  

 متسامح مع اصدقائه 

 متقبل الختالف االفكار     

 ملتزم بالقوانين المدرسية  

 قيادي  

 مبادر 

  مبتكر ومتفكريتعلم ليكون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ا أسئلة مجموعة الدر يز7مرفق 
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 مشروع تمام التطويري

 

 أسئلة مجموعة التركيز المقترحة 

 2015شهر حزيران / 

 

 ما هو تصورك لسمات طالب البيان ؟  .1

 تبدر من الطالب وتقيمها بأنها غير مرغوب فيها ؟   ما هي السلوكيات التي قد -.   أ2
 هي أهم السلوكيات ذات األولوية والتي يجب معالجتها لدى الطالب؟ ما -ب       

 .  ما هي أهم النقاط التي يجب أن تغطيها القوانين المدرسية بما يخص النظام المدرسي ؟3
 ن يؤثر المعلم على سلوك الطالب، برأيكم؟أ. كيف يمكن 4
 المدرسية؟. ما هو دور المعلم دور في سن القوانين 5
 المدرسية؟ما هو دور في تنفيذ القوانين  .6

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ( 7/7/2015يوم  اجتماعا محضر8مرفق) 

 
 07/07/2015التاريخ :

  تم االجتماع مع السيدة بشرى عبد الحميد لمناقشة التوصيات التي تم اقتراحها من قبل فريق تمام بعد االنتهاء من مجموعات التركيز

الموافقة على التوصيات من قبل السيدة بشرى عبد الحميد , و تم االقتراح ببدء العمل على قوانين المدرسة اخذ الفريق  (1

 .وانظمتها  و العمل على تنقيحها



   TAMAM2016© 

Page 34 of 57 
 © لمشروع تمام وال يمكن استخدامها دون اذن الفريق الموّجه للمشروعتعتبر المعلومات الواردة ملك فكري 

 . تم طرح فكرة االستعانة بمعلمين من المرحلة الثانوية و ذلك لما نعتبره انها مرحلة حرجة في عمر الطالب (2

  ين  عامر العبويني و محمود اشرق لبنتم التصويت على مشاركة المعلم

 

 التوصيات؛

على  م اماني جوزع ان ترسل ايميل الى فريق تمام االردن بتوصيات فريق  تمام المدرسة  حتى يقومو بتعديلها اذا لزم  (3

 .االمر

i. عمل دورات تدريبية للمعلمين تدعم من كفاياتهم وادارتهم الصفية. 

ii. اعته على شكل دليل االنضباط المدرسي ونشره وتعميمه للجميع )معلمين، اولياء مراجعة النظام الداخلي للمدرسة وطب

 (أمور، طالب

iii. عقد ورشات تعليمية تثقيفية للمعلمين حول القوانين المدرسية والتعرف عليها وعلى بنودها. 

iv. تفعيل دور مجلس الضبط بطريقة فعالة، وجعله يضم مجموعة من المعلمين مع عضو من أولياء االمور 
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  ملحق د:

  ا نموذج ت يي  مرحلة9فق )مر  

 ( ا الخية افولية قبم البدء بنفي  الم روع الديويري 10مرفق 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 ( ا نموذج ت يي  مرحلة9مرفق  

 

 املشروع التطويري  خطة تقييم

تطبيقه. يتم ادراج هذه الخطة كملحق في نهاية التقرير النهائي للمشروع  ة آليةهذه الخطة جزء من رحلة تمام، يتم وضعها استعداداة لتقييم أثر المشروع التطويري وفعالي  
 التطويري.

 

 

 

 
 نبذة عن المدرسة:

المراحم بدءا من الرو ة وحدى المرحلة الثانوية الكاملة  فروع ا ) ال لمت ت وهت مدرسة  املة لكافة 1983تأسسق رو ة ومدرسة البيان سنة 
من اففواج فت واحدارم الم لوماتية  وامدبتا سدخرج المدرسة ه ا ال ات فوج ا الثالث وال  رين من  للة الثانوية ال امة، وذلك ليلدح وا  سا  ي   

 الدراسة  فت أفضم الجام ات الو نية وال المية.
 40م ل  وم لمة و اق  اداري وداع  ومساند  64 الب وهيئة تدريسية تدالف من  700مدرسة البيان مدرسة مدوسية الحج    دد     ما   ار  

 موظف.
 
  .رؤية ورسالة المدرسة 

 ة الف الة فت المجدمل امنسانت.يتنمية الفكر ال لمت المني ت لدر   بنا ورود المسهللول : الرؤية

 بدنفي ها.قمد   تدالدلمي  الن ائت للملادرم الدجد د ّة ال الم روع الديويري  احسدناد الى د  ت يي  
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الد ل  فت بيئة آمنة مد اونة وم در ة من أجم اعداد  الب منسج  مل الديورات والدغيرات الحد ثة، مدكامم ال خلية وملادر الى  : الرسالة
 ال مم، قادر على تحمم المسهللولية ومهللمن  ا ، وم دز بو نيد  وعروبد .

 
 أعضاء فريق تمام : 

 وي المنسق امداري للمرحلة امعداد ة والثانفادي الغزاوي:  -1
 / مسهللولة الدسجيم ليان منكو: مسهللولة المنظومة املكدرونية -2
 : الم ري الفنت لمخدبرات الحاسو  بو حجلةأمحمد  -3
 مد رم المدرسة /المد ر ال ات نائلة:  رلى عبد الحميد -4

 

 :  كل ا الن ائت لدللحالحاجة ت  تحد د  

 ".البيانتحسين سلوك الطالب بما يتناسب مع رسالة ورؤية مدرسة "

 التصور المثالي:
 ".االنضباط المدرسي نينوفقا لقوا ذاتيا أن يكون سلول طالب البيان داخل المدرسة متوافقاة مع رؤية ورسالة المدرسة وبذلك يكون منضبط" 

 
 وصف لمحطة المتابعة والتنفيذ من رحلة تمام :

الحاجة والتصلللللور المثالي خالل ذلك العام واعادة صلللللياغة الرؤية والرسلللللالة وقد تم تحديد  2014/2015*بدأ العمل بالمشلللللروع العام الدراسلللللي 
 وتحضير الخطة األولية.

 تم تحديد الفئة العمرية من صف سادس الى صف عاشر لقياس أثر المشروع التطويري.
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 ويري األول.أهداف اجرائية من الهدف التط 4وتم تحقيق أول  2016/2017*بدأت رحلة التنفيذ والمتابعة خالل العام 
يوم  30بسللبب عدم وجود بيانات أولية قبل البدء بتنفيذ المشللروع ، تم اعتبار بيانات أول *تم تحديد أريع محطات متابعة للتأكد من سللير الخطة، و 

 نتائج محطات المتابعة ()ملحق جدول   Baselineكمؤشر للقياس   2016/2017سي لدرادوام فعلي من العام ا
 المرحلة األولى من المشروع التطويري .وبذلك تنتهي 

التأخير الصلللباحي للطلبة بحيم تم اعتماد مؤشلللر القياس  بناءا لعدد الطلبة المرتكبين للمخالفة  رياأثناء محطة التنفيذ وجمع البيانات تم تعديل مع*
 وليس عدد المخالفات المسجلة.

بعد المراجعة والتنقيح وأخذ بآراء االداريين ومجلس  2017/2018لعام الدراسلللللي * بما يخص دليل االنضلللللباط المدرسلللللي، تم اصلللللدار طبعة ثانية ل
 الطلبة والعاملين.
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 محطات المتابعة
 الجدول الثاني: التخطيط لتقييم أثر المشروع التطويري :

 

الفريق المسؤول عن 

 جمع البيانات االولية
أداة جمع البيانات 

 اإلضافية

مصادر البيانات 

حال اإلضافية )في 

 الحاجة إليها(

مصادر البيانات 

 الموجودة
 األهداف التطويرية المعايير مؤشرات النجاح

 مسؤول النظام .1

مشرفوا  .2

 الطوابق

 مدراء المراحل .3

-- -- 

سجالت مشرفي  .1

النظام 

 بالمدرسة
برنامج  .2

المدرسة 

االلكتروني 

 )اسكادنيا(
 

أن ال يزيد عدد 
المخالفين للزي عن ما 

  % فصليا5نسبته 

يلتزم الطلبة بالزي ان 

 المدرسي.

أن يكون سلوك طالب 

البيان متوافقا مع دليل 

 االنضباط المدرسي.

-- -- 
أن ال يزيد عدد 

عن ما  المخالفين 
 ه  % فصليا1نسبتة

ان يلتزم الطلبة بعدم 

القيام بالمشاجرات 

 والعنف

-- -- 
أن ال يزيد عدد 

المخالفين عن ما نسبته 
  % فصليا5

الطلبة بالمظهر  ان يلتزم

 العام

-- -- 
أن ال يزيد عدد 

المتسربين عن ما 
  % فصليا3نسبتة 

ان يلتزم الطلبة بحضور 

 الحصص

-- -- 
أن ال يزيد عدد 

المخالفين عن ما نسبتة 

  % فصليا5

ان يلتزم الطلبة بالحفاظ 

 على ممتلكات المدرسة

-- -- 
أن ال يزيد عدد 

عن ما  المخالفين 
 % فصليا5نسبته 

ان يلتزم الطلبة بعدم 

 احضار الهاتف الخلوي

-- -- 
أن ال يزيد عدد 

عن ما  المخالفين 
 % فصليا1نسبته 

ان يلتزم الطلبة بعدم 

 التدخين بالمدرسة
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 التخطيط لتقييم المسار وخطة تنفيذ المشروع التطويري: الجدول األول: 

الفريق 

المسؤول عن 

جمع البيانات 

 االولية

أداة جمع البيانات 

 اإلضافية

مصادر 

البيانات 

 اإلضافية 
 المعايير مؤشرات النجاح مصادر البيانات الموجودة

األهداف 

 االجرائية

 --- ---- فريق تمام       

 سجل حضور االجنماع .1

 

الفيديو الذي تم تسجيله خالل مجموعات  .2

 التركيز 

 

الرجوع الى مدونات السلوك الطالبية و  .3

القوانين الضابطة للسلوك الطالبي في 

 المدرسة وفي الوزارة 

 

 محاضر االجتماعات  .4

  

 

 محاضر االجتماعات .5

 

 

 

 ستالم التعهد موقع من كل طالب ا .6

 

 

 محاضر االجتماع  .7

 

 التعديل الذي جرى على النسخة األولية  .8

 

 استالم التعهد موقع من الطالب .9

 

مالحظات فريق تمام بيروت , محضر  .10

 االجتماع 

معلم في اجتماعات  45التزام حضور  .1

 مجموعات التركيز

% من المعلمين المشاركين 80تفاعل  .2

 بمجموعات التركيز في النقاش  

تم إنشاء مسودة أولية لدليل قوانين  .3

 االنضباط المدرسي

 

 

تمت موافقة االدارة العامة على  .4

 %100التعديالت كاملة بنسبة 

تم االجتماع مع جميع المسؤولين  .5

وتم اعالمهم بتفاصيل الدليل  4وعددهم 

 ولم يعترض أحد. 

تم توزيع دليل قوانين االنضباط  .6

المدرسي )الطبعة االولى(على عدد 

 % 100طلبة مجتمع الدراسة بنسبة 

%من المجلسين في 80مساهمة  .7

 المالحظات المتعلقة بتعديل الدليل

ات المتعلقة % من المالحظ80تنفيذ  .8

 بالتعديل

تم توزيع دليل قوانين االنضباط  .9

المدرسي )الطبعة الثانية(على عدد طلبة 

 %100مجتمع الدراسة بنسبة 

سيتم طباعة نسخة نهائية باالعتماد على  .10

المالحظات التي تم جمعها خالل الفترة 

 السابقة

صدور 
الدليم 
الم دب 
  كل  
 الن ائت 

 

ت د م 
قوانين 

منضلاط ا
المدرست 
وإصدار 
الدليم 

 ال كم 
 الن ائية      
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 نتائج محطات المتابعة:جدول 

البيانات التي تم 
جمعها خالل محطة 

 المتابعة
( 2)نهاية ف

2017/2018) 

البيانات التي تم 
جمعها خالل محطة 

 المتابعة
 1()نهاية ف

2017/2018) 

البيانات التي تم 
جمعها خالل محطة 

 المتابعة
 (2ف )نهاية
2016/2017) 

التي تم  البيانات
جمعها خالل محطة 

 المتابعة
 (1)نهاية ف

2016/2017) 

 االولية البيانات
Baseline 

 9/2016شهر 
 

 مؤشرات النجاح
معايير األهداف 

 التطويرية التي اخترتها

2.3 1.1 1.9 2.3 %1.1 
أن ال يزيد عدد المخالفين للزي عن ما نسبتة 

 فصليا 5%
 الزي المدرسي

3.8 2.9 3.8 8.6 %20.7 
 10عن ما نسبتة أن ال يزيد عدد المخالفين 

 فصليا% 
المشاجرات و 

 الطالبي العنف 

3.9 1.8 1.1 4.8 %9.2 
 %5أن ال يزيد عدد المخالفين عن ما نسبتة 

 فصليا
 السلوك العام

1.6 1.1 1.0 3.6 %6.9 
 %5أن ال يزيد عدد المخالفين عن ما نسبتة 

 فصليا
 العامالمظهر 

0.9 0.5 0.6 0.6 %0.0 
%  3أن ال يزيد عدد المتسربين عن ما نسبتة

 فصليا
 التسرب من الحصص

0.4 0.4 0.4 0.4 %0.0 
 %5أن ال يزيد عدد المخالفين عن ما نسبتة 

 فصليا
 التخريب

1.4 0.7 0.8 2.1 %3.4 
%  5عن ما نسبتة أن ال يزيد عدد المخالفين 
 فصليا

 الجهاز الخلوي



   TAMAM2016© 

Page 6 of 57 
 © لمشروع تمام وال يمكن استخدامها دون اذن الفريق الموّجه للمشروعتعتبر المعلومات الواردة ملك فكري 

 
المدا  ة ، قررت ادارم المدرسة  الدت حللنا علي ا عند قيا  افلر  ما هو مو ح فت جدوب ندائح محياتبناءا على الندائج ام جابية 

 2018/2019مأسسة قوانين امنضلاط المدرست لليللة من اللف الخامس وحدى اللف الثانت ع ر وذلك ابدداءا من ال ات الدراست 
 وسوي تظ ر ندائج ه ا ال رار عند قيا  افلر ال ات ال ادت للمراحم الم  ورم.

 
 مصادار بيانات اضافية:

ال  ن أمضوا ااثر من عامين دراسيين فت  داد ةلم لمت المرحلة امع 2017/2018است لدر فت ن ا ة ال ات ا تر يزعمم مجموعات ت  
وت  سهللال   امسئلة الدالية وذلك ب دي  م لمين لكم مجموعة، 9م ل  وم لمة ، ت  ت سيم   الى مجموعدين من  18و ان عدده   المدرسة

 لمرحلة؛ت يي  ندائج الم روع فت ن ا ة ه ه ا
 

 : ما هي مالحظاتك حول االنضباط المدرسي خالل العامين السابقين مقارنة باألعوام السابقة؟1س
 : هل انعكست درجة االنضباط على عمل المعلم واداء الطلبة داخل الغرفة الصفية؟ 2س
 اقتراحات حول االنضباط المدرسي؟ :هل لديك3س

 باط الذاتي؟: ما هو دور المعلم في تحقيق فكرة االنض4س 
 

0.2 0.0 0.4 0.6 %1.7 
 %1أن ال يزيد عدد المخالفين  عن ما نسبتة 

 فصليا
 التدخين

2.2 1.4 3.6 2.1 %15.5 
أن ال يزيد عدد المتأخرين صباحا عن ما 

 فصليا %7نسبتة 
 التأخير الصباحي
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 نتائج مجموعات التركيز:
والح وق : هناك تحسن ملحوظ  انضلاط اليللة المدرست خ ب ال امين الما يين م ارنة  افعوات السا  ة،  سبب ف   اليالب لل وانين 1ج

 وتيبي  ا   كم وا ح فت حاب المخالفة.والواجلات 
  ر  أن امدارم فت صف  حين الحاجة.وهناك دور ف اب ل دارم فت الضلط المدرست، والم ل    

 
: انضلاط اليللة اعيى مساحة للم ل  اما فت الدر يز   كم مكثف على   ض المفاهي  الدت ت يى أو الدر يز على م ارات  حداج ا 2ج

  ل  م مة حسب المرحلة ال مرية.ماليالب فت حيات  أو الدر يز على   ض القي  الدت  راها ال
 
 اقدراحات عد دم من ا:: ت   رد 3ج

 ق لزيادم تحمم المسهللولية.بالساحات أو اليوا فت تكليف اليللة  مناوبات
 .  ض الم ات امدارية لدفريو الياقة لد    فتا راك اليللة الم ا بين 

 
 ة. وانين قبم تيبي  ا على اليللال راتأن   وت  احد : الم ل  هو ال دوم الرئيسية فت المدرسة ، ف   بد من4ج
 الم لمون جمي     جب ان  دحدلوا لغة واحدم م در ة مل اليللة م لاب مف وت امنضلاط المدرست الميلو .-
 

 الدوصيات: 

 

 . 12اقدرد الم لمون أن   مم امنضلاط المدرست المدرسة  املة حدى مرحلة الثانوية للف  -

 ل دت ت ديق اليالب. رورم أن  دحدث الم لمون لغة واحدم  ما  خص امنضلاط المدرست،  -
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 ( ا الخية افولية قبم البدء بنفي  الم روع الديويري 10مرفق 

 

                                                                                   22/1/2018تعديل بتاريخ             (: االهداف التطويرية واالجرائية واالجراءات1جدول )

 

 الجدول الزمني الفئة المستهدفة مؤشر النجاح المعيار االجراءات أو النشاطات االهداف االجرائية االهداف التطويرية التطويريةالغايات 
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أن يكون سلول 
طالب البيان 

منضبطا ذاتيا 
متوافقا مع رؤية 

ورسالة المدرسة،  
مدركا حقوقه 

وواجباته ومطبقا 
لقوانين االنضباط 

 المدرسي.

أن يكون  (1)

طالب  سلوك

البيان متوافقا 

مع دليل 

االنضباط 

 المدرسي.
 

)مرفق دليل 

قوانين االنضباط 

 المدرسي(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قوانين تعديل .1

االنضباط 

وإصدار المدرسي 
الدليم  ال كم 

 الن ائت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عقد مجموعات  .1

مع تركيز 

المعلمين لمناقشة 

المواضيع 

للطلبة السلوكية 

واالستماع 

 آلرائهم.

تشكيل لجنة  .2

مكونة من 

أعضاء فريق 

تمام باالضافة  

لمجموعة من 

المعلمين خالل 

العطلة الصيفية، 

لمناقشة مواد دليل 

االنضباط 

المدرسي 

وتعديلها حيث 

 يلزم.

عرض التعديالت  .3

على المدير العام 

 ومديرة المدرسة.

االجتماع مع  .4

مشرفي الطوابق 

العالمهم 

 ة المعدلة.باألنظم

طباعة دليل  .5
االنضباط 

المدرسي بالنسخة 

 األولية

تشكيل لجنه من  .6

مجلسي الطالبي 

وأولياء األمور 

لمناقشة مواد دليل 

 

صدور الدليم 
الم دب   كل  

 الن ائت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

معلم  45التزام حضور  .1

في اجتماعات 

 مجموعات التركيز

% من 80تفاعل  .2

المعلمين المشاركين 

بمجموعات التركيز في 

 النقاش 

تم إنشاء مسودة أولية  .3

لدليل قوانين االنضباط 

 المدرسي

تمت موافقة االدارة  .4

العامة على التعديالت 

 %100كاملة بنسبة 

تم االجتماع مع جميع  .5

 4المسؤولين وعددهم 

وتم اعالمهم بتفاصيل 

 الدليل ولم يعترض أحد. 

تم توزيع دليل قوانين  .6

االنضباط المدرسي 

)الطبعة االولى(على 

عدد طلبة مجتمع 

 % 100الدراسة بنسبة 

%من 80مساهمة  .7

المجلسين في 

المالحظات المتعلقة 

 بتعديل الدليل

% من 80تنفيذ  .8

المالحظات المتعلقة 

 بالتعديل

تم توزيع دليل قوانين  .9
االنضباط المدرسي 

)الطبعة الثانية(على عدد 

طلبة مجتمع الدراسة 

 %100بنسبة 

المعلمين والهيئة 

 االدارية

 

 

فريق تمام 

 والمعلمين

االدارة 

 العليا

 

 

 مسؤولي النظام

 

 

كافة الطلبة 

من الصف 

(6-10) 

 

مجلس الطلبة 

ومجلس أولياء 

 األمور

 

الطلبة كافة 

من الصف 

(6-10) 

 

 فريق تمام

 

 

 

 

 

 

 

 

 2015/  6شهر 

 

 

 2015 /7شهر 

 8/2015شهر 

 

 8/2015شهر 

 

 9/2015شهر 

 

  /8شهر 

2016 

 

شهر 

9/2016 

 

شهر 

9/2018 

 

 

 

 

 

\ 
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تدريب الهيئة  .2

 التدريسية

واالداراية لكيفية 

 استخدام الدليل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعريف الطلبة  .3

بدليل االنضباط 

 المدرسي

 

 

 

 

 

 

 

 

االنضباط 

المدرسي وابداء 

 الرأي .

تحليل معلومات  .7

بنود اجتماعات 

منسقي المراحل، 

مجلس الطلبة، 

واولياء االمور 

لمعرفة عدد 

البنود المراد 

تعديلها  ان 

 وجدت.

 

 

 

عرض الدليل  .1

واالجراءات 

المتبعة لكل مادة 

من خالل اجتماع 

الهيئة التدريسية 

واالدارية بداية 

 العام الدراسي 

 

تشكيل حلقات   .2

نقاش في بداية 

العام لتدريب 

المعلمين على 

آلية استخدام 

الدليل وتطبيقه 

من خالل حصة 

 مربي الصف.

 

 

 

ع د ور ات تدريبية 
لل يئة الددريسية 

وامدارية حوب  ي ية 
اسنخدات دليم قوانين 
 امنضلاط المدرست 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ان  د  توتيل الدليم 
 على اليللة

 
 
 
 
 
 
 
 

سيتم طباعة نسخة نهائية  .10

باالعتماد على 

المالحظات التي تم 

جمعها خالل الفترة 

 السابقة

 

 

 

 

 

 

% من 85حضور   -1

 المعلمين الى الورشات

% من 70 تفاعل -2

معلمي المرحلة 

اإلعدادية من خالل 

االستفسارات وعرض 

االراء التي تسهل 

عملية تطبيق الدليل. 

)مرفق محضر 

 االجتماع(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الهيئة 

التدريسية 

 واالدارية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أولياء أمور 

وطلبة وهيئة 

 تدريسية.

 

 

 

 

 

 

بداية كل  /8شهر 

 عام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/من كل  9شهر 

 عام دراسي جديد
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تعريف أولياء  .4

االمور بدليل 

االنضباط 

 المدرسي. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمكين المعلم   .5
ليصبح قدوة في 
 االنضباط الذاتي

 

 

 

 

 

قراءة بنود الدليل  .1

ومناقشتها مع 

الطلبة من خالل 

التعريف برؤية 

ورسالة المدرسة 

. 

توقيع الطلبة على  .2

التعهد وحفظه في 

 ملف الطالب.

نشر  الدليل على  .3

موقع  المدرسة 

 االلكتروني.

 

 

 

 

 

 

عرض الدليل 

واالجراءات المتبعة 

لكل مادة  من خالل 

اسبوع اللقاء التعارفي 

مع أولياء االمور 

للمرحلة االعدادية 

 والثانوية

 

 

 

 

 
ع د اجدماع بدا ة 

 ال ات ل  
 
 
 
 
 
 
 
 

أن يلتزم جميع 
المعلمين 

بمتطلبات معلم 
 البيان

)مرفق دليل 
 المعلم(

 

% من الم رفين 80أن  لدزت 
 والم لمبن  الدليم 

% من اليللة 60أن  لدزت 
  الد ليمات الواردم فت الدليم 

 

 

 

 

 

 

 

 

% من 50حضور  -1

 عائالت الطلبة .

% من 20تفاعل  -2

 الحضور.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% من 80التزام 

المعلمين بالقيام 

طلبة المدرسة 

-5من الصف )

12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أولياء االمور 

للمرحلة 

االعدادية 

 والثانوية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معلمي 

المرحلة 

 االعدادية

 

 

 

 

 

 

 

 

/من  كل  9شهر 

 عام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العام الدراسي 

2016/2017 

 

 

 

العام الدراسي 

2016/2017 
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عقد جلسات  .1
توجيهية 

للمعلمين لمناقشة 
مهامهم من 

خالل منسقي 
 المراحل

تصميم خطة  .2

تدريب وتطوير 

لرفع كفاءة 

الهيئة التدريسية 

في مهارات 

االدارة الصفية 

 من خالل:

 3عقد ما ال يقل عن  -أ

ورشات تدربيبة على مدار 

 العام.

المشاركة في    -ب

المؤتمرات والملتقيات 

 (2التربوية )عدد 

متابعة الهيئة التدريسية  -ج

من خالل منسقي المراحل 

لضمان حسن االدارة 

 الصفية .

 

بالورشات بمهامهم.

 المقررة

 

 

 

 

 

% من الهيئة 80تطبيق 

التدريسية لمهارات 

 االدارة الصفية

 

 

 

 

 

معلمي 

المرحلة 

 االعدادية
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توظيف  .6
البرامج 

المدرسية لرفع 
مسؤولية 

الطالب تجاه 
 مدرسته

تنفيذ خطة  البرامج 
  (10)مرفق  المدرسية

أن 

يشترك 

الطلبة 

في 

البرامج 

 المدرسية

% من 60ان يشترك 

الطلبة في البرامج 

 المدرسية.

الطلبة 

من 

-6صف 

10 

للعام الدراسي 

2017-2018 

  

( نشر الرؤية 2)

المشتركة لدى 

جميع اقسام 

المدرسة لمفهوم 

 االنضباط الذاتي.

 

تحفيز المعلمين  -1

على تبني سياسة 

المدرسة ودليل 

 الموظف

 

 

 

تحفيز الطلبة على  -2

تبني سياسة المدرسة 

ودليل قوانين االنضباط 

 المدرسي

 

. عقد جلسات تقييمية مع 1

المعلمين في نهاية كل 

 فصل.

. وضع نظام حوافز 2

 للمعلم المنضبط ذاتيا.

 

 

. مكافأة الطالب .1

 المنضبط ذاتيا.

)سيتم تصميم  برنامج 

حوافز المنهجي في 

 المستقبل(

اقرار نظام حوافز 

يعتمد على تقييم 

المعلم في نهاية 

 العام

 

 

اقرار نظام حوافز 

 للطلبة

 

 

% من المعلمين 15أن يحصل 

 على درجة ممتاز

 

 

 

% من الطلبة على 15ان يحصل 

 درجة ممتاز

 

الهيئة التدريسية 

 واالدارية

 

 

 

 

الطلبة من 

 10-6الصفوف 

 

 سنويا

 

 

 

 

 سنويا
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         : .أ (: معايير ومؤشرات المتابعة والتقييم ومصادر البيانات / األهداف التطويرية2الجدول رقم ) 

الفريق المسؤول عن 

 جمع البيانات االولية
أداة جمع البيانات 

 اإلضافية

مصادر البيانات 

اإلضافية )في حال 

 الحاجة إليها(

مصادر البيانات 

 الموجودة
 األهداف التطويرية المعايير مؤشرات النجاح

 مسؤول النظام .4

مشرفوا  .5

 الطوابق

 مدراء المراحل .6

-- -- 

سجالت مشرفي  .3

النظام 

 بالمدرسة
برنامج  .4

المدرسة 

االلكتروني 

 )اسكادنيا(
 

أن ال يزيد عدد 
المخالفين للزي عن ما 

  % فصليا5نسبته 

ان يلتزم الطلبة بالزي 

 المدرسي.

أن يكون سلوك طالب 

البيان متوافقا مع دليل 

 االنضباط المدرسي.

-- -- 
أن ال يزيد عدد 

عن ما  المخالفين 
 ه  % فصليا1نسبتة

ان يلتزم الطلبة بعدم 

بالمشاجرات القيام 

 والعنف

-- -- 
أن ال يزيد عدد 

المخالفين عن ما نسبته 
  % فصليا5

ان يلتزم الطلبة بالمظهر 

 العام

-- -- 
أن ال يزيد عدد 

المتسربين عن ما 
  % فصليا3نسبتة 

ان يلتزم الطلبة بحضور 

 الحصص

-- -- 
أن ال يزيد عدد 

المخالفين عن ما نسبتة 
  % فصليا5

الطلبة بالحفاظ ان يلتزم 

 على ممتلكات المدرسة

-- -- 
أن ال يزيد عدد 

عن ما  المخالفين 
 % فصليا5نسبته 

ان يلتزم الطلبة بعدم 

 احضار الهاتف الخلوي

-- -- 
أن ال يزيد عدد 

عن ما  المخالفين 
 % فصليا1نسبته 

ان يلتزم الطلبة بعدم 

 التدخين بالمدرسة
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   معايير ومؤشرات المتابعة والتقييم ومصادر البيانات / األهداف االجرائية.ب (: 2دول رقم ) ج

الفريق المسؤول عن 

 جمع البيانات االولية
أداة جمع البيانات 

 اإلضافية

مصادر البيانات 

اإلضافية )في حال 

 الحاجة إليها(

مصادر البيانات 

 الموجودة
 األهداف االجرائية المعايير مؤشرات النجاح

 --- ---- فريق تمام       

سجل حضور  .11

 االجنماع

 

الفيديو الذي تم  .12

تسجيله خالل 

 مجموعات التركيز 

 

الرجوع الى  .13

مدونات السلوك 

الطالبية و القوانين 

الضابطة للسلوك 

الطالبي في 

المدرسة وفي 

 الوزارة 

 

محاضر  .14

 االجتماعات 

 

 

محاضر  .15

 االجتماعات

 

 

 

ستالم التعهد موقع ا .16

 من كل طالب 

 

 

 محاضر االجتماع  .17

معلم  45التزام حضور  .11

في اجتماعات 

 مجموعات التركيز

% من 80تفاعل  .12

المعلمين المشاركين 

بمجموعات التركيز في 

 النقاش  

أولية تم إنشاء مسودة  .13

لدليل قوانين االنضباط 

 المدرسي

 

 

تمت موافقة االدارة  .14

العامة على التعديالت 

 %100كاملة بنسبة 

تم االجتماع مع جميع  .15

 4المسؤولين وعددهم 

وتم اعالمهم بتفاصيل 

 الدليل ولم يعترض أحد. 

تم توزيع دليل قوانين  .16

االنضباط المدرسي 

)الطبعة االولى(على 

عدد طلبة مجتمع 

 % 100بنسبة  الدراسة

%من 80مساهمة  .17

المجلسين في 

المالحظات المتعلقة 

 بتعديل الدليل

صدور الدليم 
الم دب   كل  

 الن ائت 
 

 

ت د م قوانين 
منضلاط ا

المدرست 
وإصدار الدليم 

  ال كم الن ائية      
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التعديل الذي جرى  .18

 على النسخة األولية 

 

استالم التعهد موقع  .19

 من الطالب

 

 

مالحظات فريق  .20

تمام بيروت , 

 محضر االجتماع 

% من 80تنفيذ  .18

المالحظات المتعلقة 

 بالتعديل

تم توزيع دليل قوانين  .19

االنضباط المدرسي 

)الطبعة الثانية(على 

عدد طلبة مجتمع 

 %100الدراسة بنسبة 

سيتم طباعة نسخة  .20

نهائية باالعتماد على 

تم المالحظات التي 

جمعها خالل الفترة 

 السابقة
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   (: محطات المتابعة : 3الجدول رقم ) 
 

الشخص المسؤول 

عن المتابعة ) داخل 

  (أو خارج الفريق

 

 أدوات جمع

 البيانات

 

 مصادر

 البيانات

 

 مؤشرات

 النجاح

 

المعايير التي ستستعمل 

 للمتابعة

 

محطات 

 المتابعة

 فريق تمام

 قوائم الرصد
 المالحظة -1

تحليل إحصائي من خالل  -2

excel 

نظام المدرسة  -1

االلكتروني )اكاديميا( 

 لرصد المخالفات
 يوم 30لمدة   12/9من 

 دوام فعلي
السجالت المدرسية  -2

 ةيمسالر

  عدد المخالفين للزي أن ال يزيد

 فصليا %5عن ما نسبتة 

  عن  أن ال يزيد عدد المخالفين

 % فصليا  10ما نسبتة

  أن ال يزيد عدد المخالفين عن ما

 فصليا %5نسبتة 

  أن ال يزيد عدد المخالفين عن ما

 فصليا %5نسبتة 

  أن ال يزيد عدد المتسربين عن

 % فصليا  3ما نسبتة

  ما أن ال يزيد عدد المخالفين عن

 فصليا %5نسبتة 

  عن  أن ال يزيد عدد المخالفين

 % فصليا 5ما نسبتة

  أن ال يزيد عدد المخالفين  عن

 فصليا %1ما نسبتة 

  أن ال يزيد عدد المتأخرين صباحا

 فصليا %7عن ما نسبتة 

 الزي المدرسي 

  المشاجرات

 والعنف الطالبي

 السلوك العام 

 المظهر العام  

  التسرب من

 الحصص

 التخريب 

 الجهاز الخلوي 

 التدخين 

 التأخير الصباحي 

 9نهاية شهر 

للعام 

2016/2017 

)بهدف تحديد 

 مؤشر قياس(
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 فريق تمام

 قوائم الرصد
 المالحظة .1

تحليل إحصائي من  .2

 excelخالل 

نظام المدرسة  .1

االلكتروني 

)اكاديميا( لرصد 

 المخالفات
 92لمدة    16/9-12من 

 دوام فعلي يوم
السجالت  .2

المدرسية 

 ةيمسالر
 

  أن ال يزيد عدد المخالفين للزي

 فصليا %5عن ما نسبتة 

  عن  أن ال يزيد عدد المخالفين

 % فصليا  10ما نسبتة

  أن ال يزيد عدد المخالفين عن ما

 فصليا %5نسبتة 

  أن ال يزيد عدد المخالفين عن ما

 فصليا %5نسبتة 

  أن ال يزيد عدد المتسربين عن

 % فصليا  3ما نسبتة

 المخالفين عن ما  أن ال يزيد عدد

 فصليا %5نسبتة 

  عن  أن ال يزيد عدد المخالفين

 % فصليا 5ما نسبتة

  أن ال يزيد عدد المخالفين  عن

 فصليا %1ما نسبتة 

  أن ال يزيد عدد المتأخرين صباحا

 فصليا %7عن ما نسبتة 

 الزي المدرسي 

  المشاجرات

 والعنف الطالبي

 السلوك العام 

 المظهر العام  

  التسرب من

 الحصص

 التخريب 

 الجهاز الخلوي 

 التدخين 

 التأخير الصباحي 

نهاية الفصل 

االول للعام 

2016/2017 

 فريق تمام

 قوائم الرصد
 المالحظة .1

تحليل إحصائي من  .2

 excelخالل 

نظام المدرسة  .1

االلكتروني 

)اكاديميا( لرصد 

 المخالفات
 

السجالت  .2

المدرسية 

 ةيمسالر

  أن ال يزيد عدد المخالفين للزي

 فصليا %5نسبتة  عن ما

  عن  أن ال يزيد عدد المخالفين

 % فصليا  10ما نسبتة

  أن ال يزيد عدد المخالفين عن ما

 فصليا %5نسبتة 

  أن ال يزيد عدد المخالفين عن ما

 فصليا %5نسبتة 

  أن ال يزيد عدد المتسربين عن

 % فصليا  3ما نسبتة

  أن ال يزيد عدد المخالفين عن ما

 فصليا %5نسبتة 

  عن  يزيد عدد المخالفين أن ال

 % فصليا 5ما نسبتة

 الزي المدرسي 

  المشاجرات

 والعنف الطالبي

 السلوك العام 

 المظهر العام  

  التسرب من

 الحصص

 التخريب 

 الجهاز الخلوي 

 التدخين 

 التأخير الصباحي 

نهاية الفصل 

الثاني للعام 

2016/2017 
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  أن ال يزيد عدد المخالفين  عن

 فصليا %1ما نسبتة 

  أن ال يزيد عدد المتأخرين صباحا

 فصليا %7عن ما نسبتة 

 فريق تمام

 قوائم الرصد
 المالحظة .1

تحليل إحصائي من  .2

 excelخالل 

نظام المدرسة  .1

االلكتروني 

)اكاديميا( لرصد 

 المخالفات
 

السجالت  .2

المدرسية 

 ةيمسالر

  أن ال يزيد عدد المخالفين للزي

 فصليا %5عن ما نسبتة 

  عن  المخالفين أن ال يزيد عدد

 % فصليا  10ما نسبتة

  أن ال يزيد عدد المخالفين عن ما

 فصليا %5نسبتة 

  أن ال يزيد عدد المخالفين عن ما

 فصليا %5نسبتة 

  أن ال يزيد عدد المتسربين عن

 % فصليا  3ما نسبتة

  أن ال يزيد عدد المخالفين عن ما

 فصليا %5نسبتة 

  عن  أن ال يزيد عدد المخالفين

 % فصليا 5نسبتةما 

  أن ال يزيد عدد المخالفين  عن

 فصليا %1ما نسبتة 

  أن ال يزيد عدد المتأخرين صباحا

 فصليا %7عن ما نسبتة 

 الزي المدرسي 

  المشاجرات

 والعنف الطالبي

 السلوك العام 

 المظهر العام  

  التسرب من

 الحصص

 التخريب 

 الجهاز الخلوي 

 التدخين 

 التأخير الصباحي 

نهاية الفصل 

االول للعام 

2017/2018 
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 فريق تمام

 قوائم الرصد
 المالحظة .1

تحليل إحصائي من  .2

 excelخالل 

نظام المدرسة  .1

االلكتروني 

)اكاديميا( لرصد 

 المخالفات
 

السجالت  .2

المدرسية 

 ةيمسالر

  أن ال يزيد عدد المخالفين للزي

 فصليا %5عن ما نسبتة 

  عن  أن ال يزيد عدد المخالفين

 % فصليا  10ما نسبتة

  أن ال يزيد عدد المخالفين عن ما

 فصليا %5نسبتة 

  أن ال يزيد عدد المخالفين عن ما

 فصليا %5نسبتة 

  أن ال يزيد عدد المتسربين عن

 % فصليا  3ما نسبتة

  أن ال يزيد عدد المخالفين عن ما

 فصليا %5نسبتة 

  عن  أن ال يزيد عدد المخالفين

 % فصليا 5ما نسبتة

  المخالفين  عن أن ال يزيد عدد

 فصليا %1ما نسبتة 

  أن ال يزيد عدد المتأخرين صباحا

 فصليا %7عن ما نسبتة 

 الزي المدرسي 

  المشاجرات

 والعنف الطالبي

 السلوك العام 

 المظهر العام  

  التسرب من

 الحصص

 التخريب 

 الجهاز الخلوي 

 التدخين 

 التأخير الصباحي 

نهاية السنة 

الدراسية 

2017/2018 
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1-    www.wikipedia.com 

2- jazirah.com-http://www.al نضلاط ال اتتالملادئ الدس ة ل، م الة . 

 ت2012دار الفكر،  ل ة ؤنا جواهر لكننا حدادون، تسا حجت، مسل ، ابنا -3

 أ  موا الم لمين قبم أن  أالوا اليللة،  -4

5- scolaire-educ.com/intimidation-https://www.new 

6- .com3://mawdoohttpsما هت ظاهرم الدنمر ؛ 

7- bullying/index.html-is-https://www.stopbullying.gov/what 
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