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 خلفية حول:    -1
 : المؤسسة التربوية -أ

 تاريخها، عدد التالميذ، البرامج المعتمدة،…: المؤسسة التربويةموجز عن  •

بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن مدرسةةة تسةةاهم في التطوير التربوي    439المدرسةةة اتبتداةية    
من خالل البحث والتدريب والتعليم بما يتالءم مع مبادئ اإلسةةالم الحنيو والمعايير الدولية ألفضةةل  

الممارسةةاا   الممارسةةاا التربوية ، وهي ضةةمن مفهوم المجتمعاا المهنية التعليمية ، لهدس تحسةةين
 التعليمية واترتقاء بتعليم وتربية طالباا المدرسة .

 هة1433 تاريخ إنشاءها :
 طالبة 222 عدد الطالباا :
 البرامج المعتمدة :

 الحساب الذهني  
 لغتي هويتي   
 الباحثة الصغيرة 
 التعلُّم النشط 
 تمام  
 كالسيرا 
 ملكاا التفوق  
 افطاري الصحي 
 يميزنيحضوري  

 . المؤسسة التربويةورسالة رؤية   •

 رؤية المدرسة :
المسةةةةةةةةةاهمة في التطوير التربوي من خالل البحث والتدريب والتعليم بما يتالءم مع مبادئ اإلسةةةةةةةةالم  

 الحنيو والمعايير الدولية ألفضل الممارساا التربوية .
 رسالة المدرسة :

األميرة نورة من خالل التطوير المهني ودعم البحةةةث  عةةةداد التربوي المتميز لطةةةالبةةةاا جةةةامعةةةة  اإل
العلمي لمنسةةةةةةةةةةةةةةوبةاا دليةة التربيةة ومةدارة جةامعةة األميرة نورة ضةةةةةةةةةةةةةةمن مفهوم المجتمعةاا المهنيةة  
التعليميةة   الهةادس الى تحسةةةةةةةةةةةةةةين الممةارسةةةةةةةةةةةةةةةاا التعليميةة  بةاترتقةاء بتعليم وتربيةة أطفةال وطالب 

 المدارة .
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 . طالقهاإغاا ومسوّ  المؤسسة التربويةفي  الحالية التطويرية بادراا الم •
 :مشروع الملك عبدهللا للتطوير  - 
  مسوِّغاته :   

 21اترتقاء بالمدارة بحيث تكون مالةمة لمتطّلباا الحياة في القرن  •
 . لرفع مستوى جودة التعلُّم معلِّماا لل المهني المستمرتطوير ال •
 عملية التعلُّم . تعزيز  •

 

 : )بقيمي تسمو ذاتي(مبادرة  -
 مسوِّغاته :       
   2030تحقيق رؤية   •
 . ةطالب لل و المهاراا األساسيةالقيم التربوية  تعزيز •
 إعداد جيل مفكِّر ومبدع قادر على الحوار والمناقشة . •
 :  تعزيز الصحة المدرسية برنامج  - 

 مسوِّغاته :     
 إعداد جيل واٍع ومثقَّف صحيًَّا و بيئيًا . •

  تعزيز صّحة الطالباا و جميع منسوباا المدرسة . •
تهم و من ثمَّ صّحة   • تزويد الطالباا بمهاراا وسلودياا إيجابية متكاملة لتحسين و حماية صحَّ

 المجتمع المجاور . 
 
 : تمام فريقأعضاء   -ب 

• أسةةةةماء جميع أعضةةةةاء الفريق إضةةةةافة إلى نبذة مهنّية عن دل واحد منهم راختصةةةةاصةةةةهم، مردزهم في  
المؤسةةةسةةةة التربوية، مسةةةتوياا الصةةةفوس التي يعلمونها، اعدادهم المهني إلخ…ا، وباألخ  مشةةةاردتهم  

 السابقة في مشاريع تطويرّية.
 فاطمة الجوفياتسم :   •

 رياضياا + دبلوم عالي تقنية معلوماا .بكالوريوة التخص  :  •

 مردزها في المدرسة :قاةدة المدرسة . •

 اإلعداد المهني : •

 في مجتمع التعلُّم المهني . بةمدرِّ  •

 . مدرِّبة في الحوار الوطني . •
رة في مشروع بقيمي تسمو ذاتي . •  مبادِّ
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  بو طالبأ ناديةاتسم :  •
 : مدربة معتمدةو  بكالوريوة رياضياا التخص  :  •
  رياضياا مردزها في المدرسة : مشرفة  •
 مردز ديبونو  من مردز روبرا شوارتز +   
 اإلعداد المهني :  •
 . الحساب الذهنيالمساهمة في مشروع  •
 مدرِّبة في دمج مهاراا التفكير في الدراسة . •

 من مردز ديبونو .لالبتكار وحل المشكالا  ي برنامج تريزبة معتمدة فمدرِّ  •

 من مردز ديبونو . ر سكامبرا20 ةمفاتيح التفكير البة معتمدة في برنامج مدرِّ  •
 . مشروع ستمبة في مدرِّ  •
 عضو من فريق تمام . •

 
  بو طالبأرانيه اتسم :  •
 لغة عربية فرعي شريعة بكالوريوة التخص  :  •
 مدربة معتمدة في مردز ديبونو  –في المدرسة : مشرفة لغة عربية  هامردز  •
 عداد المهني : اإل •
 المساهمة في مشروع تنقيح دتب الوزارة لغة عربية للمرحلة الثانوية . •
 مشروع لغتي هويتي •

 ********************* 
  بو طالبأسماء أاتسم :  •
 التخص  : بكالوريوة علوم    •
 مدربة معتمدة في مردز ديبونو  –في المدرسة : مشرفة علوم  هامردز  •
 المهني :  اإلعداد  •
 .مردز ديبونومن بة معتمدة في الكورا مدرِّ  •
 الصغيراا .والمستكشفاا STEM بة في مشروع مدرِّ  •
 مشرفة موهبة في مدارة الشراكة لرعاية الموهبة واتبداع . •
 عضو في مشروع تمام . •
 فضل معلم موهبة على مستوى المملكة .أحصلت على شهادة  •
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 ريم عامر القحطاني اتسم : •
 علوم ورياضياا دبلوم التخص  :  •
 في المدرسة : معلمة رياضياا ومرشدة صحية  هامردز  •
 رابع . –ثالث  –:  رياضياا أول  تدرِّسهامستوياا الصفوس التي  •
 المهني :  اإلعداد  •

 المشاردة في مشروع الحساب الذهني  •
 نشاء وتجهيز معمل الرياضياا في المدرسة .إ •
 رشاد الصحي في المدرسة .إلشراس على ااإل •
 .عضو في مشروع تمام  •

 

 ********************* 
 

 عبير القويزاتسم :  •

 اقتصاد منزلي دبلوم التخص  : •

 السادة –الخامس  –: الصف الرابع  تدرِّسهامستوياا الصفوس التي  •

 مردزها في المدرسة :  •

 معلِّمة تربية أسريَّة  •

قة الجودة •  منسِّّ

قة التميُّز  •  منسِّّ

 منّسقة التعلُّم النشط •

 المهني :اإلعداد  •

 سنواا  9المساهمة في مشروع الملك عبد هللا  •

 التطوير القاةم في المدرسة حاليًا . المساهمة في مشروع •

 . جاةزة التميُّز بمحافظة الخبر بالدورة الثالثة حصلت على  •
 عضو في تمام . •

 

 ********************* 
 

 

 
 



TAMAM 2016 © 

 

Page 6 of 9 

 

 مريم علي الفريدياتسم :  •
 دراساا اسالميةدبلوم التخص  :  •
 في المدرسة :  هامردز  •

 راةدة نشاط ومعلمة قرآن  •
 السادةالصف ها : سمستوياا الصفوس التي تدرِّ  •
 المهني :  اإلعداد  •
 المشاردة في عقد التقويم المستمر مع مدير التعليم  •
 قامة دوراا للمعلماا تطويرية إ •
 عضو في مشروع تمام  •
 اوهو مشروع لتطوير طرق التدريس ثراء التعليميالمشاردة في راإل •

 
 ********************* 

ما هي  و  ؟ الفريق في مشروع تمام: ديو ومتى شاردواأعضاء مشاردة  كيفيةل مختصر توصيو •
  ؟ختيارهم ت األسباب 

القاةدة  قد أبدا لشرح الفكرة و ة رسقاةدة المد مع مدرِّباا تمام و في بداية العام الدراسي تم عقد اجتماع 
صاا مختلفة  عدد دبير من المشرفاا والمعلِّ مع  ثمَّ قامت القاةدة بعقد اجتماع  .استعدادها بحماة  ماا بتخصُّ

 شجَّعت المعلِّماا على اتنضمام له .المدرِّباا لشرح فكرة المشروع وأهدافه و  بحضور
 أصرَّ الرفض . البعض أبدى اتهتمام والموافقة والبعض لم يؤيِّد و 

 .   الخبراا المختلفة الذي يتميز بروح المبادرة و عليه تمَّ تشكيل أعضاء الفريق   بناءً 
 

************************************************************* 
 : ضرورتها توضيحو  ،وصفهااختيارها،  :التطويرّية الحاجة -٢
 :الحاجة التطويرّيةوتحديد ختيار ا -أ
من خالل شةةةةكوى   الصةةةةف الثالث  عند طالباا في الرياضةةةةياا  ضةةةةعف شةةةةديد   2016السةةةةابق  منذ العام لمسةةةةنا  

  لمعّلمة المادة من تمباتة الطالباا وعدم قدرتها على توصةةيل معلوماا مبنية على أسةةاسةةياا سةةابقة فقمنا بعم 
  في الرياضةةةياا   بداية الفصةةةل الدراسةةةي الثاني ألهم األسةةةاسةةةياا يلي بداية الفصةةةل الدراسةةةي األول و اختبار تحصةةة

قمنا و حاولت المعلمة أن تعالج الضةةةةةةةايفاا  طالباا الند  في العملياا الحسةةةةةةةابية عودانت النتاةج ضةةةةةةةايفة جدا  
 .  الصباحية مسابقاا رياضية في اإلذاعة  إعداد ب

الصةةةف لطالباا  في مادة الرياضةةةياا  باألسةةةاسةةةياا الهامة  قمنا بعمل اختبار تحصةةةيلي    2017بداية هذا العام 
رة  الالمشةةكلة    لحل هذهاجتمعنا الفريق وناقشةةنا الوضةةع الحالي   دانت النتاةج أيضةةًا ضةةايفة.  الرابع اتبتداةي متجذِّّ
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من تحليل نتاةج اختباراا    واتستناد على األدلة  عمل دورة البحث اإلجراةيبتوزيع المهام على الجميع . و   قمناو  
 وهي :وبناًء عليه تم اإلقرار على الحاجة التطويرية  واستباناا للطالباا واألهالي 

 .   تحسين مستوى الطالبات في العمليات الحسابية في مادة الرياضيات
 :التطويرّية الحاجةصف  -ب 
 : الحاجة التطويرية    

   : من خالل في العمليات الحسابية في مادة الرياضيات الصف الرابع االبتدائي طالباتتحسين مستوى 
 . تحليل نتاةجهااختباراا تحصيلية بصورة دورية و  إعداد  •      
 . إعداد خطط عالجيةو  متابعة الضايفاا  •      
 اليدوياا .يز معمل رياضياا بجميع الوساةل و تجه •      
 عقد مسابقاا رياضية في اإلذاعة الصباحية .  •      
 المنطقي . الباا مهاراا التفكير التحليلي و استخدام استراتيجياا تدريس إلكساب الط •      
 : المظاهر      

 الطالباا  نتاةجي تدنِّّ  تمَّ إعداد اختباراا تحصيلية ألهم األساسياا في الرياضياا ولوحِّظ  -1
 م   2017وبداية هذا العام  م2016  في العام الدراسي السابقاتختباراا هذه  في    
 ساسية سابقة.أمبنية على مهاراا  اا مواجهة معلمة المادة صعوبة في توصيل معلوم -2
   م2016شكوى المعلمة من ضعف الطالباا منذ العام السابق -3
 الرياضياا. مادة في  نعدم وعي الطالباا بضعفه  -4                  

 
 : المسببات      
   األهل : -1   
  بشكل دبير. هالي على دور المعلمة  ألاعتماد ا .هالي والطالباا في المتابعةوجود فجوة بين األ   
 المصادر:  -2   

   دبير دان هناك نق  بعد أن  تمَّ تجهيز معمل رياضياا متكامل بجميع الوساةل الهامة واليدوياا   
   الوساةل.    هذهفي    
 القادة روزارة التعليما : -3  

 . سابقتينال تينلرياضياا في المرحللتدريس امتخصصاا غير ماا معلّ  توظيو •
 تكليو المعلِّمة بإنهاء المنهج داماًل في وقت زمني غير داٍس . •

 .  معيَّنة تمجال للزيادة فيها حص   تقييد الوزارة المدارة الحكومية بعدد  •

 .تكرار و المطوَّرة  حشو في المناهجهناك  المناهج : -4  
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   المعلِّم : -5  
نه من المادة العلمية ألنه غير مخت  بها . •  عدم تمكُّ

 عدم قدرته على توصيل المعلومة. •

 استخدام األساليب التقليدية في التعليم.  •

 اإلدارة الصفيَّة. •

 الغياب.كثرة  •
 : العوامل      

 ي على المدرسة.البيئة العاملة للوالدين واتنشغال الداةم واتعتماد الكلِّ -1
 عدم وجود معلماا متخصصاا للرياضياا في المرحلة اتبتداةية.-2
  في التدريس. في المراحل األولية على أساليب تقليدية تأسيس الطالباا -3
 أهمية الرياضياا. بعدد دبير من الطالباا وعي عدم -4
  الدراسة الوقتية عند الطالباا حيث أنها تعتمد على التقويم المستّمر.-5
 

 :والتالميذ التربويةللمؤسسة أهميتها بّين و  ختيار هذه الحاجةغات المسوّ  - ت

 

 ؟  كيف ترتبط هذه الحاجة التطويرّية بتحسين تعّلم الطلبة •
   لذا تم اختيار الحاجة الدراسية ترتكز على العملياا الحسابيةجميع المراحل  -

 ) تحسين مستوى الطالبات في العمليات الحسابية (               
 أهمية الرياضياا في الحياة العملية . -
 ارتباط العديد من المواد الدراسية بالحساب . -
 
 التربوية؟ تحّقق رؤية المؤسسة و كيف تخُدم هذه الحاجة  •

تتقن مهاراا التفكير  سابية وتعتمد على البحث العلمي و عندما تتمكَّن الطالبة من إتقان العملياا الح
، حيث أن المدرسة ُتعدُّ دوراٍا تطلُّعاتها في عملية التعلُّم والبحث التحليلي ُتحقِّق رؤية المدرسة و 

 . تطويرية للمعلماا تخدم عملية التعلُّم الحديثة
 
 ؟ التربوية ه االستراتيجي التطويري للمؤسسة الحاجة التطويرّية بالتوجّ  ترتبط كيف •

تدعم   لذا دان من المهم اختيار هذه الحاجة ألنها 21المدرسة مدرسة تطوير وتهتَّم باستراتيجياا القرن  
 ها تحتاج إليها الطالبة لترتقي بفكر  التطوير فهي قاةمة على مهاراا واستراتيجياا حديثة متنوِّعة

 . وأسلوب تعلُّمها وتعتمد على أساليب حديثة في التعلُّم
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هل وطاّلب( حول أهمّية  أساااتذة، أداريون،  إعضاااء مجتمع المؤسااسااة التربوية )أما هي آراء بقية   •
 ؟ هذه الحاجة ومدى إلحاحها

 
 إيمان العليق روديلة المدرسةا : .1

ةالطالباا   فعالً           في العملياا الحسابية .ةأسيس الجيِّّد و التمكُّن أكثر تلل بحاجة ماسَّ
 

 وداد العدوان رالمرشدة الطالبيةا : .2

        ربما يكون السبب عدم اختصاص المعلمة  هناك ضعف ملموة عند الطالباا تراكميًا وليس وقتياً      
 في الرياضياا في الصفوس األولية .      
 
 رياضياا للصف الخامس و السادةا :مة مزنه المجماج رمعلِّ  .3

 : تمَّ اختيار هذه الحاجة             
 . ألنها الرديزة األساسية التي يرتكز عليها تأسيس علم الرياضياا  •
 .  لباا بتفاصيل العملياا الحسابيةعدم إلمام أغلب الطا •
 تعزيز القدرة الذاتية والمهاريَّة عند الطالباا .  •
      
 ا :الهنوس القزتن الطالبة روالدةحصة الشايع   د.  .4

التي ظهرا بناًء على ضعف نتاةج اتختباراا  التحصيلية  ةومناسب  ةبالتأكيد اختيار هذه الحاجة مهمّ 
للمهاراا األساسية في العملياا   الرابع وتقييم معلِّمة المادة للطالباا . وألهمية امتالك طالباا الصف

 الحسابية . 
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 بالفعل الطالباا بحاجة لإلتقان والسرعة في إجراء العملياا الحسابية . 
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