
 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

 قبل الفريق الموجه في مشروع تمام. 

 .2007العربي منذ  الفكر مؤسسة سخية من منحةممول بمشروع تمام 
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 مشروع تمام

 ي التطوير   مشروعالعنوان 

 

 أعضاء فريق تمام بالمدرسة : 
 عوض الكريم محمد .)الوكيل(.االستاذ  -1
 صفوت  على حسن )مدرس أول  االحياء (. -2

 اميرة التيجانى)مدرس اول الكمياء( . -3

 أ. إيمان محمد  )السكرتيرة (. -4

استاذ عادل أحمد عبد هللا ) مدرس اول  -5
 الفنون(

 (.ةاستاذ فارس )مدرس اول اللغة االنجليزي -6

 

من  واتأكد. خطتكم األّولّية وضعلي هو بمثابة دليل إن النموذج التال
وليس  مها ضرورية لمشروعكو لجميع العناوين التي تعتبر  متغطيتك

التي بالضرورة بالترتيب الموجود حاليًا، لكن بناًء على سير األحداث 
 .تختاروه

 
 
. 

 

 

ةؤسسأدخل اسم ال       

 أضف التاريخ 

ي مشروع التطوير لالخطة األّولّية ل  

 القياديق يخاص بالفر نموذج 
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 خلفية حول:   -1
 : المؤسسة التربوية -أ
 : التعليم فى السودان خلفية حول -1

ببدايته كتعليم دينى فى شكل الخالوى والكتاب. ثم  أتطورات بد تاريخيا شهد التعليم فى السودان عدة

كانت هناك النقله التى ادخلها الحكم التركى الذى بدا ادخال التعليم المدنى ولكن الفرص كانت 

متاحه للعوائل الغنيه. فترة الحكم الثنائى )االنجليزى المصرى( شهد السودان فيها بعض التطور 

ن كما ان الجهودات التى قام بها الشيخ بابكر بدرى لتعليم الفتيات بفتح مدارس وكليه غردو

ومبادرات الخريجين دفعت مسيرة التعليم فى السودان. معهد بخت الرضا لتدريب المعلمين ووضع 

كم حالمناهج كان له االثر الواضح في دفع العمليه التعليميه فى البالد. بعد االستقالل وبالتحديد فتره 

لت بعض االصالحات والتغيرات فى التعليم العام فى السودان كتغير المناهج والسلم النميرى ادخ

التعليمى. ادخل النظام الحالى تغيرات كثيرة شملت السلم التعليمى والمناهج وتدريب المعلمين مما 

 ه البعض انه السبب االساسى الذى اثر سلبا على التعليم العام فى السودان.آر

ام فى السودان الى مرحلتين: المرحله االولى تسمى بالتعليم االساسى وهو يشمل ينقسم التعليم الع

 6سنه( ويتبعه تعليم االساس الذى مدته ثمانيه سنوات ) 6 – 4التعليم قبل المدرسى وفترته سنتان )

سنه(. عند اجتياز امتحان مرحلة االساس ينقل الطالب الى المرحله الثانيه والتى تسمى  13-

سنه( ينقل الطالب منها عند اجتياز الشهادة 16 – 13الثانويه وفترتها ثالث سنوات  ) بالمرحله

 السودانيه )الثانويه( الى المرحله الجامعيه.

التقويم/التقييم  –التدريب  –وزارة التربية والتعليم االتحاديه هى التى تشرف علي عمليات التخطيط 

الستراتجيه واالشراف المباشر على العمليات والتنسيق الداخلى و لخارجى اما وضع الخطط ا

 ولية الوزاره الوالئيه باداراتها المختلفه.ؤالتربوية فهى مس

تعليم حكومى )تنفق عليه الدوله( وتعليم خاص )ينفق عليه  :التعليم العام فى السودان  شقان

 هيئات وهو للربح(.  –مجموعات  –اشخاص 

تقدم ة لتعليم الخاص ولكن تختلف فى كون انها مدرسة غير ربحيانويه تتبع لهيئة اثمدرسة االحفاد ال

دورها العام فى هذا المجال وهذا ضمن  وهذا ة األحفاد للبناتجامعدمات تعليميه البناء العاملين بخ

 ما يميزها.

اقتصادى غاية فى التعقيد االمر الذى اثر سلبا على نوعية وجودة  –يمر السودان بمنعطف سياسى 

ثرا حيث يعانى هذا القطاع من عدم وجود أالجتماعيه المقدمة والتعليم اكثر الخدمات تالخدمات ا

فقر البئيه المدرسيه وغياب التدريب والتطوير التربوى الممنهج  –المعلم الكفء المدرب المتحمس 

كل هذه العوامل وغيرها كشح وغياب الموارد ادت لتدنى مستوى الطالب وتدهور العمليه  ،تربويا

 تعليميه ككل.ال

مدرسة االحفاد الثانوية مدرسة تسير على النهج الحكومى على الرغم من انها تقع تحت قائمة 

 المدارس الخاصه النها مدرسة خدميه غير ربحية . 

 

 : المدرسة -2

 2005و توقفت لفترة ثم اعيد افتتاحها عام  1943سست مدرسة االحفاد الثانوية عام أت •
 العريقة بمدينة امدرمان وهو حى العرضة تقع فى احدى االحياء  •
 لوائح وقوانين وزارة التربيه والتعليم. لهى مدرسة تسير على النهج الحكومى وتخضع  •
 الصوووال الثالووو  -الصوووال الثوووانى  –: الصوووال االو  أو أقسوووام نهووورأتتكوووون المدرسوووة مووون ث ثوووة  •

 وائح الوزارةثم يجلس الطالب المتحان الشهادة السودانية حسب ل أدبى( -)علمى
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 % ( من ابناء العاملين بالجامعة  90معظم ط ب المدرسة )  •
 هى مدرسة غير ربحية •
وايضا تعتبر وحدة تدريبية يتدرب فيها طالبات الجامعة مون مختلوال التخصصوات بجانوب طو ب  •

 جامعات اخرى. من 
ا كمركوووج لجلوووو  نسوووبة لموووا اكتسوووبته  المدرسوووة مووون سووومعة طيبوووه وروي تعووواون فهوووى تسوووتقل سووونوي •

 ط ب الشهادة السودانية من مختلال المدار 
 تتميج المدرسة بامتداد ع قتها بالط ب حتى بعد تخرجهم •
 اإلدارى تضوووبي سوووير العمووول االكووواديمى و  معتمووودة مووون وزارة التربيوووة والتعلووويم لوووديها لووووائح وقووووانين •

 .يضا سلوك الط باو 
الموسووويقى واالنشوووطة االجتما يووووة  –المسوووري  –ة لوووديها بووورامج وانشوووطة غيووور اووو ية ) كالرياضووو •

 المشاركة فيها.على والثقافية االخرى( التى  تشجع المدرسة الط ب 

 فى االحفاد تتمثل اهداف مدرسة
 خلق بيئة اكاديمية لتشجيع الط ب على مواجهة التحديات المختلفة . 1
 م حل المشك تتحفيج الط ب نحو االبداع وتعلّ  .2
 على خلق الحوار الصادق المنفتح مع االخرينلط ب ا تشجيع .3
 مع المجتمع المحلى واالقليمى والعالمى بفعاليهاعداد الط ب ليتفاعلوا  .4
 تنسيق الجهود بين المدرسة واالسرة نحو ما يعرف بالتربية الشاملة .5
 
 :فى رسالة المدرسة تتمثلو 
تكملوة تعليموه  مون الطالوبلتمكوين  تهدفمستوى من الجودة   ىبأعل الثانوى تقديم نو ية متميجة من التعليم ا 

 في المجتمع.بفعاليه   هاداء دور  العالى ومن ثم
 

 :فى االحفاد مدرسة رؤيةتتمثل  و
التفووووووق األكووووواديمي والمسووووو ولية  مووووون الطالوووووبجة بووووودورها فووووي تمكوووووين بوووووارزة وطنيوووووًا ومتمّيووووو مدرسوووووهأن تكووووون 

 االجتما ية.
 

 لية في المدرسة ومسوغات اطالقهاالمبادرات التطويرية الحا
هنوواك مبووادرات تطويريووة للمدرسووة تمثلووت فووى ورمووة تدربيووة قامووت بهووا جامعووة األحفوواد لتوودريب األسووات ة كانووت 

 م .2007ذلك فى العام  تمعلى كي ية وضع خطة زمنية وتدريس منهج مصاحب و 
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 2011 وجامعووة األحفوواد فووى مووايكمووا كانووت هنوواك ورر تطويريووة للمدرسووة برعايووة اليونسووي  تووم عقوودها ب    
 .كافة األسات ة لرعاية المراهقين الط ب تضمنت األولى التطوير اإلدارى بالمدرسة ، وإستهدفت الثانية 

)والوو ى يشوورف عليووه اكوواديميين موون  انضوومت مدرسووة االحفوواد الثانويووة لمشووروع تمووام للتطوووير التربوووى ثووم   
وجدتوووه فوووى هووو ا المشوووروع مووون فراوووه سوووانحه الكتسووواب  موووال 2016فوووى ينووواير  بيوووروت(/الجامعوووه االمريكيوووه

يوه كتيور مون المعارف والمهارات واالتجاهات التربويه لمجابهة التحديات المقبله علوى التعلويم فوى بلود نوامى لد
تحسووين عمليوة الوتعلم عون طريووق ايجواد حلوو  مناسووبه الرغبوه فوى التطووير و فووان عليوه المعيقوات كالسوودان. و 

تووى تواجهنووا فووى عمليووة التعلوويم هووو الوو ى دفووع ادارة الجامعووه والمدرسووه والفريووق ل نضوومام المشووك ت ال لواقووع
 .لمشروع تمام

 

 تمام يتكون من:أعضاء فريق ب. 
 المدرسة( وكيل)وض الكريم محمد إسماعيل ع .1
  فار  باما مبرا )معلم لغة انجليجية( .2
 اميرة احمد التجانى )رئيس معبة الكيمياء(. 3
 عبدهللا )رئيس معبة الفنون(حامد   عاد .4
 افوت على حسن )رئيس معبة االحياء( .5
 منسقة البرنامج( –إيمان محمد عبداللطي  ) إدارية . 6

 معاييىر اختيار فريق المدرسة 
 مشاركة  ججء من هوالء المعلميين ال ين تم اختيارهم فى مشاريع تطويريه سابقه .1

 شاريع تطويريه التمييج فى مرغبتهم فى المشاركه و  .2

 لديهم الحما  والخبره فى التطوير والتغيير التربوى بالمدرسه .3

 رغبتهم فى التعلم واكتساب مهارات قياديه .4

 جديتهم والتجامهم بتطوير المدرسه وتحسين اداء الط ب .5

 
 : ضرورتها توضيحو  ،وصفهااختيارها،  :التطويرّية الحاجة -2

 :الحاجة التطويرّيةوتحديد إختيار  -أ

فى مادة اللغه  للصفين األو  والثانى بمدرسة األحفاد الثانوية درجات الط ب 1يتدن نادًا إلىإست
الدالئل م حق مرفق فيها نتائج م 2017 -2016نتائج العام الدراسى من خ    االنجليجيه

                                                 
 –المعلم غير المدرب  –فقر محتواه االكاديمى  Spineعند تحليل اسباب تدنئ مستوى الطالب فى اللغه االنجليزيه اتضح عدم مالئمة المنهج  1

 البئيه المدرسيه غير المحفظه للتعلم و غياب المعينات التعليميه. –السياسات التريويه غير المدروسه 
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وكانت فكرة مشروع تمام للتطوير  تفكر فى ايجاد حل تربوى لها ان  المدرسه دفع (1) الطالبات
 لتربوى وعليه:ا

  وعودد مون الخبوراء فوى مجوا  تم اجراء عصال ذهنى )مع اعضاء الفريق وادارة المدرسوه لقد
ت حوو   حيوو  ( فووى حلقووة نقوواراللغووة اإلنجليجيووة بالجامعووة ممثلووة فووى عميوود مدرسووة اللغووات

ى الطالووب فووى المهووارات توودنى تحصوويل الطوو ب فووى مووادة اللغووة اإلنجليجيووة وضووعال مسووتو 
والكتابووة واإلسووتماع والقووراءة باللغووة اإلنجليجيووة وتووم تعجيووة ذلووك لعوودم م ئمووة النطووق  :األربووع

لووو لك والبووود مووون إيجووواد حلوووو  بديلوووة وعاجلوووة وذلوووك ألهميوووة اللغوووة  Spineالكتووواب المقووورر 
بارهوا لغووة عتل عنود بلووغهم المرحلوة الجامعيوة ب اإلنجليجيوة فوى الوجمن الحاضور وفوى المسوتقب

والو ى   Head Wayكتوابإدخوا  المونهج المصواحب إقتوراي دايوة ، تم فوى البمتداولة عالمياً 
يشمل فى تدريسه المهوارات األربعوة، ولكون أموار بعوب الخبوراء فوى مجوا  اللغوة اإلنجليجيوة 

هوو أكثور كفواءة وقود توم  Skills in Englishلجامعة إلى وجود مونهج مصواحب رخور في ا
 .ب فى مادة اللغة االنجليجيةتحسين اداء الط فى تجربته عندهم وجاء بنتائج جيدة 

   بحيو  بوارزة وطنيوًا  االحفواد أن تكوون مدرسوهبالرجوع الى رؤية المدرسه التوى توتلخف فوى
فوووي تمكوووين الطالوووب فوووي التفووووق األكووواديمي ج علوووى مسوووتوى السوووودان تكوووون ذات دور ممّيووو

لط ب فى ف ن الحاجه التطويريه المختارة تتسق معها )تحسن اداء ا والمس ولية االجتما ية
مادة اللغة االنجليجيه التى تعتبر احودى اهوم اللغوات العالميوه وضورورة للتفاعول والتعامول موع 

علووى اختيووار هوو ه الحاجووة  وضوورورتها المجتمووع  أجمووعالعووالم الووداخلى والخووارجى( ايضووا قوود 
تموام  ركوائجفهى يمكن العمل على تحسوينها وفوق خطوه تربويوه محكموه اذا اتبعنوا  المدرسى،

 بويه من معارف ومهارات ومواقال.التر 

 

 :صف الحاجة التطويرّيةو  -ب
 الحاجه التطويريه /فكرة المشروع

  الكتابوه  –تحسين اداء الط ب فى مادة اللغه االنجليجيه )تنميوة المهوارات االربوع: القوراءه– 
وذلوووووك ألن فتووووورة بقوووووائهم  المخاطبوووووه( لطووووو ب السووووونه االولوووووى والثانيووووه بالمدرسوووووهاالسووووتماع و 

سووتفادة موون تطبيووق الموونهج المصوواحب، أمووا طوو ب الصووال هم موون اإلسووة أطووو  تمكوونّ بالمدر 
، وذلوك بعود الرجووع إلوى فوى فتورة زمنيوة محوددة ثال  فلوديهم مقورر يجوب اإللتوجام باسوتكمالهال

 رأى وتجربة خبراء اللغة اإلنجليجية بالجامعة .

 عليها تتلخف فى: الحاجة في مدرسة االحفاد الثانويه للعمله ه  مبررات اختيار اهم 
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إسوووتنادًا علوووى   ضوووعال اداء طووو ب المدرسوووه فوووى موووادة اللغوووه االنجليجيوووه بصووووره عاموووه -
عوودم مقودرة الطوو ب علوى الكتابووه موون .)ملحوق رقووم  ( بالخطووة ةرفقوالم الطالبووات نتوائج

 رقم  (.ملحق )غير اخطاء لغوية )نحو وتركيب ومعنى( 

تخلوووو مووون التلعوووثم  يحه وسوووليمهعووودم مقووودرة الطووو ب علوووى القوووراءه بصوووورة لغويوووه اوووح -
  .واالرتباك

  المخاطبه وممارسة االنصاتعدم مقدرة الط ب على  -

 

 :طالبوأهميتها للمدرسة وال المسّوغات إلختيار هذه الحاجة -ت

   ّختيوار الحاجوة التطويريوة وذلوك إسوتنادًا علوى نفوس النتوائج المرفقوة عمل بحو  إجرائوى إل تم
 فى الم حق

 الثانويووة مووتحمس للتغييوور والتطوووير التربوووى وبمووا ان هنوواك تحووديات  كفريووق لمدرسووة االحفوواد
كثيرة وملحه تواجه المدرسوه منهوا ضوعال اداء الطو ب فوى موادة اللغوه االنجليجيوه بمهاراتهوا 

بمعنوى أن نجواي التجربوة  االربع فاذا حسن االداء فيها ه ا سوف يرفع مون دافعيوة الطو ب
 الب وتجيد فى ثقته فى نفسه وتحفيجه وزيادة طموحه،فى لغة مختلفة ترفع من معنويات الط

التطوير التربوى لرفوع المسوتويات ل بمنهجية برنامج تمام للتغيير و وايضا المعلمين من العم
العلوووم( والوو ى بوودوره  –الرياضوويات  –فووى المووواد الدراسوويه الرئيسوويه االخوورى )اللغووه العربيووه 

 يرفع ويحسن االداء العام للط ب والمدرسه

  رفووع اداء الطوو ب فووى مووادة اللغووه االنجليجيووة لووه ع قووه وثيقووه بتحقيووق رؤيووة المدرسووه التووى
أن تكووون مدرسووه بووارزة وطنيووًا ومتميووجة بوودورها فووي تمكووين الطالووب فووي التفوووق تووتلخف فووى 

 .األكاديمي والمس ولية االجتما ية

  الوو ى  ري للمدرسووةبالتوّجووه االسووتراتيجي التطووويهنوواك ع قووة وطيوودة بووين الحاجووه التطويريووه
يرموووى لوضوووع خطوووي عمليوووه مرتبطوووه باهوووداف تربويوووة تسوووعى لرفوووع مسوووتوى المدرسوووه لتكوووون 

 م سسة متميجه اكاديميا واجتما يا.

 أهمّية    حو  اهل وطّ ب( )اسات ة،واتفاق من مجتمع المدرسة المحلى  د اجماع و وج
 –الكتابه  –االربع: القراءه تحسين اداء الط ب فى مادة اللغه االنجليجيه )تنمية المهارات 

 .والثانيه بالمدرسه  االستماع و المخاطبه( لط ب السنه االولى 
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 :  (Improvement project) تطويري ال مشروعال اختيار -3
 : )Ideal scenario(المثالي التصّور -أ

مدرسووة االحفوواد الثانويووة ط بهووا واهوواليهم( ان تكووون  –معلميهووا  –تمثوول تصووور المدرسووة )ممثلووه فووى اداراتهووا 
بوه مون عمول جواد فوى تحديود مشوك تها التربويوه  تقوموذلك لما  ومتميجه اكاديميا مدرسة قائدة للتطور التربوى 

 بصوره علميه ممنهجه ومن ثم ترتيبها فى مكل اولويات للتدخل والمعالجه.
دخوووا  ب األحفووواد الثانويوووة وذلوووك عنووود تطووووير اللغوووة اإلنجليجيوووة لطالبوووات الصوووفين األو  والثوووانى بمدرسوووة     

ذلوك والمتابعوة والتقيويم الودورى باإلضوافة منهجية التطووير فوى مختلوال مهوارات اللغوة والتودريب المكثوال علوى 
إلى مشواركة أسوات ة الموواد األخورى فوى تطووير اللغوة اإلنجليجيوة بمختلوال التخصصوات وتفعيول المشواركة فوى 

المهوارات ويصوقل ذلوك يعوجز مون رفوع مسوتوى الطالبوات األكواديمى دراما(، كل  –المنامي الثقافية )موسيقى 
والخبورات لوديهن ليعطينووا طالبوة ذات مخصوية واثقووة ومسوتقلة وقياديووة تسوتطيع بهو ه الخبوورة العلميوة المشوواركة 

كمجموعووة متكاملووة  الفريووقباألفكووار واألراء واإلبووداعات فووى منظومووة التطووور بالمدرسووة كمووا أن العموول داخوول ا
جاحوات المتطوورة بالمدرسوة تجعول الطالبوة مشواركة مجتمعيوة ومعودة للمسوتوى التعليموى ى مجيود مون النيقود إل

  .متسمة بالتميجالجامعى 
يوة ورسوالة واهوداف المدرسوه التوى قوادت تحديود حاجوة المدرسوة التطويريوة ؤ ه ا التصور وضع فى االعتبوار ر 

 التى تم مرحها سابقا.

 
 

 : ) goalsImprovement( التطوير غايات  -ب
 اإلنجليجية لطالبات الصال األو  والثانى بمدرسة األحفاد الثانوية. تطوير اللغة

 
 :تطويري ال مشروعلل التخطيط االّولي -4

 : )Innovative intervention(المبادرة التجديدّيةتصميم  -أ

 
 : األهداف التطويرية واالجرائية واالجراءات 1جدول رقم 
الغايات 
 التطويرية

األهداف 
 لتطويرية ا

االجراءات  األهداف اإلجرائّية
 والنشاطات

 الجدول الزمني الفئة المستهدفة

 اللغة طويرت
اإلنجليجية لطالبات 

الصال األو  والثانى 
بمدرسة األحفاد 

 .الثانوية 

 الطالبة ان تكون  -1
من قراءة  متمكنة

نصوص بالغة 
 اإلنجليجية 

الطالبة ان تكون  -2

على تمرين الطالبة -1
قراءة نف باللغة اإلنجليجية 

 بطريقة احيحة.
 
تدريب الطالبة على  -2

تعليم الحروف ونطقها  /1
والتدريب على نطق 

 .مخارجهاب الكلمات
 
تعليم كتابة الحروف  /2

 الصال األو   /1
 الصال الثانى  /2

بمدرسة األحفاد 
 الثانوية للبنات 

 

يطبق المنهج  /1
المصاحب ساعتين 

 من كل اسبوع
خ   حصة اللغة 

خ    اإلنكليجية
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بة كتاقادرة على 
نصوص بااللغة 

 .اإلنجليجية 
 
الطالبة ن تجيد ا -3

مهارة السمع للغة 
 اإلنجليجية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الطالبة ان تتمكن  -4

من التحدث باللغة 
 اإلنجليجية 

 
 
أن تكون الطالبة  -5

يعاب استقادرة على 
المواد العلمية المختلفة 

اللغة اإلنجليجية بصورة ب
 .جيدة

 
 ةالطالبأن تتمّكن   -6

أداء المنامي من 
الثقافية باللغة 

 .اإلنجليجية
 
 ةالطالبأن تتمّكن  -7

ببعب من اإللمام 
مصطلحات العلمية ال

فى المواد المختلفة 
 .إلنجليجيةاباللغة 

 
 

 .كتابة نف بدون أخطاء
 
 
بة لسماع تهيئة الطال-3

 حوار باللغة اإلنجليجية .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تمرين الطالبة على  -4

النطق الصحيح 
(phonetics) 

 
 
بمختلال دعم المعلمين  -5

بتدريبهم على اللغة تخصصاتهم 
اإلنجليجية وذلك باإلستعانة 

بخبراء اللغة بالجامعة لتطوير 
 .طالبات المدرسة

 
على  الطالبةتدريب  -6

ماط انمالب المشاركة/القيام
 الثقافّية

 
 
اإللمام الطالبة على تدريب  -7
المصطلحات العلمية باللغة ب

 اإلنجليجية 
 
 

والكلمات والجمل وتكثي  
التمارين وتصحيح 

 . األخطاء
 
تحضير الوسائل  /3

 –السمعية والبصرية 
تهيئة المكان المناسب 
هادى م ئم تتوافر فيه 

الوسائل السمعية 
تهيئة الطالبة  –والبصرية 

بشري الفكرة وتوضيح 
األمر وتبسيطه وتحفيجها 
ومساعدتها على التركيج 
للحوار ومناقشته وطري 

األسئلة ومعرفة مدى 
 استيعابها 

 
ة على تدريب الطالب /4

حف  الحروف والكلمات 
وتكثي  وربطها  والجمل

 .تمارين المخاطبة 
 
ورر تدريبية عمل /5

لإلسات ة للغة اإلنجليجية 
المختصين وغير 

 المختصين.
 
 
تدريب الطالبة على  /6

منامي الموسيقى والدراما 
 .باللغة اإلنجليجية

 
 
ان يخصف االستاذ  /7

المختف حصف 
لتدريس الطالبات 

المصطلحات العلمية 
باللغة االنجليجية وفق 

 تخصصه. 

 
 
 
 
معلمى اللغة  /3

اإلنجليجية بمدرسة 
 األحفاد الثانوية

العام الدراسي 
2018-2019 

تدريب الموسيقى  /2
والدراما فى حصف 

امي ساعتين كل المن
 .أسبوع 

 
إقامة معارض  /3

العلوم مرة فى العام 
 فى مهر دسمبر

خ   العام الدراسي 
2018-2019  

الجيارة الميدانية  -4
للطابات مرة فى 

 فى مهر ينايرالعام 
خ   العام الدراسي 

2018-2019 
اقامة النادى  -5

يوم األحد اإلنجليجى 
خ   من كل أسبوع
العام الدراسي 

2018-2019 
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 :)plan onitoringM(تابعة المة خطّ  -ب

 بيانات األولّيةمعايير ومؤشرات المتابعة والتقييم ومصادر ال (1-2)رقم  جدول
الفريق 

المسؤول عن 
جمع البيانات 

 االولّية

 جمع أداة
 البيانات

 االضافية

 البيانات مصادر
)في  االضافية

حال الحاجة 
 اليها( 

  البيانات مصادر
 الموجودة

  النجاح ؤشراتم

 المعايير

 األهداف التطويرية
 واالجرائية 

أعضاء  -1
الفريق التنفيذي 
 بفريق تمام .  

اإلختبارات  /1
واإلستبيانات 

  والمقابالت

نتائج  /1
تحليل 

اإلستبيانات 
 والمقابالت 

1/  
درجات 

الطالبات فى 
إمتحانات اللغة 

 اإلنجليزية 
درجات  /2

الطالبات فى 
إختبار 

ات للمصطلح
العلمية قبل 

 تنفيذ المبادرة.
درجات  /3

الطالبات فى 
إختبارهن فى 

اللغة 
 اإلنجليزية.

التقرير  /4
الذى رفعه 

استاذ اللغة 
اإلنجليزية عن 

مستوى 
الطالبات فى 
الفترة خالل 

 ثالث سنوات .
 الحاسوب  /5

كتاب الحاسوب 

 %65بنسبة  إجتياز الطالبة/1
  :حان يقيسلنموذج إمت

 تحديد أهداف الموضوع.

 تحديد األفكار الرئيسية والفرعية

 فهم معانى الكلمات والتراكيب 

إختيار عنوان مناسب للمادة 
 المقروءة 

 

 %65بنسبة  إجتياز الطالبة /2
  :لنموذج امتحان يقيس

 وحدة الموضوع  

  الكتابة بدون أخطأ

 تنظيم الفقرات وتسلسلها 
 

  

 

 

 %65بنسبة  لبةإجتياز الطا /3
 لنموذج امتحان يقيس: 

اإلستيعاب بصورة جيدة فى 
 سماع اللغة اإلنجليزية

إعادة وتكرار ما سمعته بصورة 
 جيدة 

 صياغة أسئلة عن ما سمعت 

 %65بنسبة إجتياز الطالبة  /
 :لنموذج امتحان يقيس

باللغة  بطالقةالتحدث 
 اإلنجليزية 

المعلومات واألفكار ايصال 
 ليزية باللغة اإلنج

 

 %70بنسبة  المعلميجيد  /5
إستخدام المصطلحات العلمية 

فى اللغة اإلنجليزية وتمكنه 
منها مما ينعكس إيجابيًا على 

فى  نجاح الطالبة /1
قراءة نص باللغة 

 اإلنجليزية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فى  أن تنجح الطالبة/2

كتابة نص باللغة 
 اإلنجليزية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 أن تنجح الطالبة /3

فى اإلستماع للغة 
 اإلنجليزية 

 
 
 
 
 
 
 

أن تكون  الهدف التطويرى  /1
الطالبة متمكنة من قراءة نص 

 باللغة اإلنجليزية

تمرين الطالبة  الهدف اإلجرائى/1
على قراءة نص باللغة اإلنجليزية 

 بطريقة صحيحة 

 
 
 
 
 
أن تكون  الهدف التطويرى  /2

تابة نصوص الطالبة قادرة على ك
 باللغة اإلنجليزية 

 

 

تدريب الطالبة  الهدف اإلجرائى /2
على كتابة نص باللغة اإلنجليزية 

  %65بنسبة 

 

 

 

 

ان تجيد   الهدف التطويرى  /3
للغة اإلستماع باالطالبة مهارة 

 اإلنجليزية.
: تهيئة الطالبة الهدف اإلجرائى /3

 لسماع حوار باللغة اإلنجليزية
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للصفين األول 
 والثانى.

 تدريسه للمادة 

 

 

 

اإليجابية  بيان ردود الفعل /6
على أداء الطالبات الجيد فى 

 األعمال الثقافية 

اإليجابية  بيان ردود الفعل /6
يد فى على أداء الطالبات الج

 األعمال الثقافية 

 

 

 

 

 

على  قدرة الطالبةمبيان  /7
 –استماع  –قراءة  –كتابة 

النطق للمصطلحات العلمية 
  %65بنسبة باللغة اإلنجليزية 

 

 
 

 
 
فى  أن تنجح الطالبة /4

النطق باللغة اإلنجليزية 
 صحيحة  بصورة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 المعلم يجيدأن  /5

اللغة اإلنجليزية فى 
 .تدريسه

 
 
 
فى  نجاح الطالبة /6

تقديم بعض األعمال 
الثقافية والدرامية 
 باللغة اإلنجليزية 

 
 ح الطالبةأن تنج /7

فى اإللمام 
 بالمصطلحات العلمية

 باللغة اإلنجايزية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ان تتمكن : هدف التطويرى ال -4

الطالبة من التحدث باللغة 
 اإلنجليزية 

تمرين  : الهدف اإلجرائى/4
الطالبة على النطق الصحيح 

(phonetics) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
أن تكون : الهدف التطويرى  -5

الطالبة قادرة على استيعاب المواد 
اللغة اإلنجليزية بالعلمية المختلفة 

 بصورة جيدة .
 
دعم :  ئىالهدف اإلجرا /5

المعلمين بمختلف تخصصاتهم 
بتدريبهم على اللغة اإلنجليزية 
وذلك باإلستعانة بخبراء اللغة 

 بالجامعة لتطوير طالبات المدرسة.
 
 
تمكين :  الهدف التطويرى  -6

الطالبة من أداء المناشط الثقافية 
 باللغة اإلنجليزية .

تطوير  : الهدف اإلجرائى/6
 الطالبة فى النشاط الثقافى
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تمكين :  الهدف التطويرى  -7

الطالبة من اإللمام ببعض 
المصطلحات العلمية فى المواد 

 المختلفة باللغة إلنجليزية.
 
تطوير  الهدف اإلجرائى -7

الطالبة على اإللمام المصطلحات 
 العلمية باللغة اإلنجليزية 

 

 
  

 محّطات المتابعة: 3جدول رقم 
 المعايير التي وقفات المتابعة

ستستعمل 
 للمتابعة

مؤشرات 
 النجاح 

 عنالمسؤول  الشخص أدوات جمع البيانات مصادر البيانات 
 أو داخل)من  المتابعة

 (الفريق خارج
 اللغة اإلنجليزية  /1

يوم واحد من كل إسبوع 
للصفين األول  ءالثالثا

والثانى الحصتين الثالثة 
 والرابعة  

 الفيزياء /2
تدريس مادة الفيزياء 

ن األول والثانى يوم للصفي
األحد من كل إسبوع خالل 

للعام يناير -شهرى ديسمبر
 .الدراسى الحالى

 األحياء  /3
إقامة معرض لألحياء 
بمشاركة الطالبات فى 

مرة فى  م2019يناير /15
 العام الدراسى.

 الفنون  /4
نشاط فنى فى فناء 

المدرسة بمشاركة الطالبات 
يوم السبت من كل إسبوع 

اللغة  /1
 اإلنجليزية 

أداء الطالبات 
فى اللغة 

اإلنجليزية 
والتفاعل مع 

 الدروس المقدمة 
 الفيزياء /2

ى امتحان قبل
للطالبات فى 
 المصطلحات

مدى لمالحظة 
إستجابة 

الطالبات لمعرفة 
المصطلحات 

الفيزيائية باللغة 
 اإلنجليزية .
امتحان فى 
نهاية الفترة 

 لتقييم الطالبات.

اللغة  /1
 اإلنجليزية 

قدرة الطالبات 
على إجادة 

اللغة 
اإلنجليزية 

كتابة  –قراءة 
 –محادثة –

 إستماع 
 الفيزياء  /2

طالبات نجاح ال
فى إختبار 

 المصطلحات 
مالحظة 
مشاركة 

الطالبات بنطق 
المصطلحات 

العلمية بصورة 
صحيحة 

وقدرتهن على 

 اللغة اإلنجليزية /1
منهج اللغة 
  اإلنجليزية 

 الفيزياء  /2
درجات اإلمتحان 

 ى القبل
المالحظة عن  

مشاركة الطالبات 
فى النطق والكتابة 
والقراءة واإلستماع 

 للمصطلحات العلمية 
 األحياء  /3
المالحظة عن  

مشاركة الطالبات 
 فى معرض األحياء.

 الفنون  /4
صور عن مشاركة 

الطالبات الفنية 
 بالمدرسة .

 الحاسوب  /5

 اللغة اإلنجليزية  /1
 نتائج اإلمتحانات 

 الفيزياء  /2
 –تحليل اإلمتحان 
 تقرير المالحظة 

 األحياء  /3
 تقرير المالحظة 

 الفنون  /4
تقرير مصور عن 
 مشاركة الطالبات 

تقرير  –اإلمتحان  /5
المالحظة عن مشاركة 

 الطالبات .
 

 اللغة اإلنجليزية  /1
 المنفذ أ/ فارس 
 المتابع أ/ أميرة 

 الراصد أ/ إبراهيم آدم
 الفيزياء  /2

 المنفذ أ/ عوض الكريم 
 المتابع أ/ إبراهيم فضل 
 الراصد أ/ جالل سليمان 

 األحياء  /3
 المنفذ أ/ صفوت على

 المتابع أ/ أميرة التجانى 
 الراصد أ/ عوض الكريم 

 الفنون  /4
 ذ أ/ عادل حامد المنف

 المتابع أ/ إبراهيم فضل 
 الراصد أ/ صفوت على 

 الحاسوب  /5
 المنفذأ/ إبراهيم فضل

 المتابع أ/ فيحاء سعد 
 الراصد أ/ عوض الكريم 
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 يناير-يسمبرخالل شهرى د
 .للعام الدراسى الحالى

 الحاسوب /5
تدريس الطالبات باللغة 

من  ءاإلنجليزية يوم الثالثا
كل إسبوع خالل شهرى 

يناير من العام -ديسمبر
 الدراسى الحالى.

 األحياء  /3
أداء الطالبات 

ومشاركتهم فى 
المعرض طرح 

أسئلة للطالبات 
عن مدى 

اإلستفادة من 
إستخدام 

المصطلحات 
 العلمية .

 الفنون  /4
مالحظة مدى 

تفاعل الطالبات 
فى المشاركة فى 
تلوين المدرسة 
وإقامة المجلة 

 الحائطية .
 الحاسوب /5

إختبار قبلى 
عن للطالبات 

مصطلحات 
 الحاسوب .

كتابة التقرير 
العلمى باللغة 

 اإلنجليزية .
 األحياء /3

قدرة الطالبات 
على إجادة 

كتابة 
المصطلحات 

العلمية بصورة 
صحيحة وعلى 

القراءة 
للمصطلحات 
 بشكل سليم .

 الفنون  /4
نجاح الطالبات 

فى كتابة 
لوحات جدارية 

باللغة 
اإلنجليزية 
والمشاركة 

بأفكار ابداعية 
 جديدة .

 الحاسوب  /5
نجاح الطالبات 

فى اإلمتحان 
القبلى ومقدرة 
الطالبات على 

نطق 
المصطلحات 
 بصورة سليمة

 

درجات اإلمتحان 
 القبلى 

مالحظة مشاركة 
فى نطق الطالبات 

المصطلحات 
وكتابتها وقراءتها 
 واإلستماع إليها.

 

 
 
 

 :(Plan for Leading Implementation (التنفيذقيادة عملية خطة  -ت
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 اتحديد التحديات واالجراءات الالزمة لمعالجته :4جدول رقم 

تحديات   اجراءات
متعّلقة بالبعد 
المفاهيمي 

 والقيمي

تحديات متعّلقة  اجراءات
بالبعد السياسي 
والقدرة على 

  التأثير

تحديات   اجراءات
متعّلقة 
بالبعد 
  التنظيمي

تحديات   اجراءات
متعّلقة 
بالبعد 

 اإلنساني

هنا اليمكن  ال توجد  التوجد 
 معالجة األمر

  

تأثير األحوا  
ة على السياسي

سير العمل 
بالمدرسة وإرباك 

 خطة الدراسة 

تنظيم 
وجدولة زمن 

 المتابعة 
توفير 

الموارد 
المادية 

 لسير العمل

إخت ف 
الوقت وزمن 

 المعلمين 
مح الموارد 
المادية التى 
تعين على 

  التنفي 

ب   روي 
التعاون 

بين اإلدارة 
والمعلمين 
ومحاولة 

 سد النقف 

الظروف 
اإلقتصادية 

ر بها التى يم
األسات ة 

وإنشغالهم 
يعيق  بها

سير العمل 
بصورة مثالية 

 وسلسة 

 

 خطة مشروعك التطويري ااستكمح و قينت   

 : خطة المشروع المنّقحة وتوزيع أدوار الفرق القيادّية والتنفيذّية5جدول رقم 
 الهدف

 اإلجرائي 
االجراءات  وصف
 النشاطاتو 

 والبشرية المادية الموارد  الزمنّية الفترة الفريق اعضاء ادوار المستهدفة الفئة

 التنفيذي القيادي

تمكين  /1
من الطالبة 

قراءة نف 
باللغة 
في اإلنجليجية 

مادة اللغة 
اإلنكليجية وفي 

 األخرى المواد 
تدريب  /2

الطالبة على 
كتابة نف 

باللغة 
اإلنجليجية 

يم الحروف تعل /1
ونطقها والتدريب على 
 نطق الكلمات بمخارجها

تعليم كتابة الحروف  /2
والكلمات والجمل وتكثي  

التمارين وتصحيح 
 األخطاء

تحضير الوسائل  /3
 –السمعية والبصرية 

تهيئة المكان المناسب 
هادى م ئم تتوافر فيه 

الوسائل السمعية 
تهيئة الطالبة  –والبصرية 

يح بشري الفكرة وتوض
األمر وتبسيطه وتحفيجها 

 الصال األو  /1
الصال الثانى  /2

لطالبات مدرسة 
 األحفاد الثانوية 

ى مدرسة معلم /3
 األحفاد الثانوية 

أ/ عوض 
الكريم محمد 

وكيل 
 المدرسة 

فار   /1
استاذ اللغة 
 اإلنجليجية 

افوت  /2
استاذ 

 األحياء 

عاد   /3
 أستاذ الفنون 

إبراهيم  /4
فضل استاذ 

 الحاسوب 
اميرة  /5

 -مهر ديسمبر
يناير من العام 
الدراسى الحالى 

2018-2019  

 امعة دعم من الج
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والمصطلحات 
العلمية فى 

 المواد األخرى 
تهيئة  /3

اع الطالبة لسم
حوار باللغة 
اإلنجليجية 

والمصطلحات 
العلمية بالمواد 

 األخرى 
تمرين  /4

الطالبة على 
النطق 

الصحيح 
للمصطلحات 
العلمية بالمواد 

 المختلفة 
دعم  /5

المعلمين 
بتعليمهم اللغة 
اإلنجليجية 
باإلستعانة 
بخبراء اللغة 
بالجامعة 
المختصين 

وغير 
 المختصين 

إدخا   /6
منهج 

 مصاحب

ومساعدتها على التركيج 
للحوار ومناقشته وطري 

األسئلة ومعرفة مدى 
 استيعابها 

تدريب الطالبة على  /4
حف  الحروف والكلمات 
والجمل وربطها وتكثي  

 تمارين المخاطبة .
إدخا  منهج  /5

 skills in)مصاحب 

English) 

عمل معامل  للعلوم  -6
 كيمياء( -)أحياء

أقامة نشاطات -7
للموسيقى والدراما باللغة 

 اإلنجليجية .
إدخا  اللغة  /8

اإلنجليجية فى تدريس 
 مادة الفيجياء

عمل زيارات ميدانية  /9
للطالبات لمعاهد التعليم 

 اإلنجليجية.

إنشاء النادى  /10
 اإلنجليجى 

استاذة 
 الكيمياء  
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 دورة البحث اإلجرائيلملحق أ: ا
 :اقمت ب تباعه اتجراءأو لتوثيق القيام بدورة البح  اإلجرائي إما لكدليل نموذج م ه ا الااستخد يمكن

 .البحث اإلجرائيعملّية  وّجهت د اسئلة اإلستقصاء التييحدت  .1

 

 جمع البيانات:  .2
 ن، وثائق...(.داريي)ت مي ، أسات ة، أهالي، إالبيانات جمع حدد مصادر  -أ

  .ة ه ه األدواتمء مر برّ  

 ها:خدمالتي ستست جمع البيانات حدد أدوات -ب
 استبيانات 
 مقاب ت 
 مراقبة 
 ...رثار، وثائق، سج ت 
  أدوات أخرى 

 وات التي اتبعتها لجمع البياناتأوضح الخط -ج
 

 تحليل البيانات  .3
  ه ه الطريقة لتبّني ما هو المبّرر .)نوعي/ كمي(تحليل البيانات  طريقةحدد  -أ

 

 اإلستنتاج  .4

 
 دورة البحث اإلجرائي:

 

Exit 
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 : التفّكر خالل الرحلةبالملحق 
 

التفّكر ججء ال يتججأ من الرحلة. التفّكر هو على مستويين وينبغي القيام باإلثنين معًا من اجل تحقيق اقصى 
 قدر من التعلم.

 
 التفّكر:
 تفّكر تقني : 

مت بها والعمليات التي اّتبعتهوا. موا رأيوك بهوا  بوم نجحوت وبوم فشولت  فّكر باألعما  التي قدائما 
 ولماذا 

 يقدتفّكر ن: 
التووي وضووعتها لنفسووك. هوول ال زلووت مقتنعووا  تفّحووف وتسوواء  عوون اووحة األهوودافخوو   رحلتووك، 

 بصحة االفتراضات التي مكلت الخل ّية لها  
وراء اختيووووارك لمشووووروعك  بحاجووووة الووووى تحسووووين التووووي كانووووتالتووووي  ممارسوووواتتفّكوووور بالمشووووكلة/ ال

التطووويري وتسووائل حووو  االجووراءات التووي اتبعتهووا لحلهووا علووى ضوووء النتووائج التووي تواوولت إليهووا 
 والمعرفة التي اكتسبتها. 
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 المصطلحاتمعجم 
 

في ه ه الم سسة  تحسين ممارسات حاليةاو  مشكلة آنيةاما حل حاجة الم سسة التربوية قد تكون : الحاجة التدريبية
 وية.الترب

 
في الم سسة التربوية من بعد تنفي  المبادرة التطويرة او من بعد ايجاد حل للمشكلة او  : الممارسات الفضلىالتصور المثالي
 تحديدها.الحاجة التي تم 

 
 : هى األهداف التي يسعى المشروع التطويري الى تحقيقها للواو  الى التصور المثالي.التطويرية غاياتال
 

من الغايات التطويرية وتحدد بشكل مفّصل المخرجات النهائية والنتائج التي  تشتق األهداف التطويرية: ريةاألهداف التطوي
 سيتم الواو  اليها من بعد تنفي  المبادرة التطويرية.

 
ق : األهداف اإلجرائية هي حصيلة يتم الواو  اليها بعد اإلجابة عن الس ا  التالي: كي  يمكن تحقيهداف اإلجرائيةاأل

 ألهداف التطويرية األهداف التطويرية  ما هي مخرجات التدابير العملية التي يفترض اتخاذها من اجل تحقيق ا
 

 والغايات التطويريةاإلجراءات هي سلسلة من األنشطة واإلستراتيجيات التي ينبغي اتباعها لتحقيق األهداف  :اإلجراءات
 

 : المعايير ومؤشرات النجاح
 يا  ال ي يتم تبنيه وال ي بناًء عليه يتم اط ق األحكام على فعالية نو ية سلوك ما، اإلتجاهات : هي المقالمعايير

 خلفه او أداء معين
 تشتق من المعايير )اما كمّية او نو ّية( وتساعد على قيا  مدى تحقق معيار معين )فعالية،  :مؤشرات النجاح

 الت، قد يتم وضع عّدة م مرات نجاي لمعيار واحد.نو ية سلوك ما، اتجاهات او اداء معين(. في بعب الحا
 
: تشكل البيانات األولّية نقطة مرجعّية يتم قيا  التقدم بحسبها. تعطي البيانات األولّية واال مامل للحالة لبيانات األولّيةا

التطويرية. ت من الدليل ال ي يتم الراهنة قبل تنفي  المبادرة التطويرية. يتم جمع ه ا النوع من البيانات للتحقق من اثر المبادرة 
 على اساسه بناء القرارات المتعلقة بأثر المبادرة/التدخل. 
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