
TAMAM 2015                                                                                                         © 

 

October 

 
  

 

 

مدرسة متوسطة وثانوية جامعة األميرة نورة بنت 

 عبدالرحمن

2016-2017 

 الخطة األّولّية لمشروع التطوير المدرسي 

 مشروع تمام 

 

 تعلم كيف تتعلم 
 

 سارة العتيبي أ. 
 عبير البلوي أ. 
 فاطمة المطيري أ. 
 فوزية المديهيمأ. 
 نادية أبو طالب أ. 
 أروى الشويعرأ. 
 أسماء أبو طالبأ. 

 

 واتأكد. خطتكم األّولّية وضعلإن النموذج التالي هو بمثابة دليل 
  م ها ضرورية لمشروعكو لجميع العناوين التي تعتبر  ممن تغطيتك

وليس بالضرورة بالترتيب الموجود حاليًا، لكن بناًء على سير  
 .التي تختاروهاألحداث 

 
 
. 

 المدرسيةخاص بالفرق نموذج 



TAMAM 2015 © 

 

1 

 

الخطة األّولّية لمشروع التطوير المدرسي 

 
 
 

الخلفية

المدرسة-أ

فريق تمام-ب

الحاجة التطويرية

الحاجة التطويريّةاختر-أ

صف الحاجة التطويريّة-ب

قدم المسوغ الختيارها-ج

اختيارالمشروع التطويري

التصّور المثالي-أ

غايات التطوير-ب

التخطيط األّولي للمشروع التطويري

تصميم المبادرة التجديديّة-أ 

وضع خطة المتابعة-ب

وضع خطة لقيادة عملية التنفيذ-ج



TAMAM 2015 © 

 

2 

 

 خلفية حول:    -1
 : المدرسة -أ

 جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن اسم المدرسة: مدرسة متوسطة وثانوية 
 ه 1434تاريخ تأسيس المرحلة المتوسطة: 
 هــ1435تاريخ تأسيس المرحلة الثانوية:
 طالبة  105عدد تالميذ المرحلة المتوسطة: 
 طالبة  69عدد تالميذ المرحلة الثانوية: 

 
 موجز عن المدرسة: 

نوية باإلضافة إلى البرامج اإلثرائية بعد يطبق في المدارس المنهج الوزاري للمرحلتين المتوسطة والثا
 نهاية البرنامج الوزاري والذي يقدم فيه اللغة اإلنجليزية والقدرات والتحصيلي وبرامج تطويرية. 

 
 رؤية المدرسة: 

المساهمة في التطوير التربوي من خالل البحث والتدريب والتعليم بما يتالءم مع مبادئ اإلسالم  
 والمعايير الدولية ألفضل الممارسات التربوية. الحنيف 

 
 رسالة المدرسة: 

اإلعداد التربوي المتميز لطالبات جامعة األميرة نورة من خالل التطوير المهني ودعم البحث 
العلمي لمنسوبات كلية التربية ومدارس جامعة األميرة نورة ضمن مفهوم المجتمعات المهنية  

 لممارسات التعليمية لإلرتقاء بتعليم وتربية أطفال وطالب المدارس. التعليمية الهادف الى تحسين ا
 

  البرامج المعتمدة:
 . برنامج التميز •
 .برنامج كن واعي •
 . برنامج فطن •
 

 المشاريع:
 . البيت والمدرسة توثيق العالقة بين •
وحدة تدريب مركزي في المدرسة تعمل على التدريب على االستخدام الفعال ألجهزة مراكز  •

 مصادر التعلم وتطوير قدرات المعلمين.
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 .المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين •
 . مشروع مسابقة خادم الحرمين الشريفين لحفظ القرآن الكريم •
 .مشروع مسابقة األولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات  •
 .مشروع مسابقة األمير نايف لحفظ الحديث الشريف •
 

 المبادرات التطويرية:
 .وهو مشروع تطوير مستند الى المدرسة مشروع تماممبادرة  •
مبادرة برامج تعزيز الصحة المدرسية والمسوغ ألطالقها ألهمية الطالبة في حياة المجتمع وألن   •

العمر المدرسي هو األنسب لتالفي كثير من المشاكل الصحية والنفسية واالجتماعية واكتشافها 
العالمية لهذا الموضوع اهمية وتم تنفيذه في المدارس على مراحل مماثال لما  مبكرا أولت الصحة 

 طبق في المدارس التابعة لوالية فرجينيا وكاليفورنيا في الواليات المتحدة. 
 ثرائية:البرامج اإل مبادرة  •

برنامج اللغة اإلنجليزية والمسوغ إلطالقة هو رفع مستوى الطالبات في اللغة اإلنجليزية  ❖
 ILETS)اللغة االنجليزية العالمية) قياس وتميزهن لما يؤهلهن للحصول على شهادات 

مساعدة الطالبات هو برنامج تدريب الطالبات على القدرات والتحصيلي والمسوغ إلطالقة   ❖
ات قياس والتعامل مع األسئلة بطرق ذهنية سريعة وتنمية الحصيلة على التهيئة الختبار 

 . 21العلمية لدى الطالبات وتطوير مهارات القرن 
 

 :تمام فريقأعضاء  -ب 
 اسم العضو االختصاص  مركزهم في المدرسة  المشاركات السابقة في مشاريع تطويرية

 قائدة فريق تمام  برنامج اللغة اإلنجليزية اإلثرائي 
لغة انجليزية ومنسقة البرامج  معلمة 
 األثرائية

بكالوريوس اللغة اإلنجليزية 
 والترجمة

 سارة العتيبي

 عضو بالمجلس االستشاري 
عضو مشارك في لقاء قادة العمل التربوي  

 العشرين
عضو بحلقة نقاش)حول الرؤية المستقبلية 
للتعليم العام بالمملكة من وجهة نظر 

 المجتمع( 
لقاء وزير التربية عام  عضو مشارك في 

 هــ1433

 عضو فريق تمام األساسي
 معلمة رياضيات للمرحلة المتوسطة

 عبير البلوي  بكالوريوس رياضيات 
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 مشروع تطوير المناهج 
 مشروع بناء الخطط االرشادية 

 مشروع القيادة االبداعية 

 عضو فريق تمام األساسي
 مرشدة طالبية 

ماجستير توجيه وإرشاد  
 طالبي

فاطمة 
 المطيري 

مشروع الدورة التطورية األولى لمعلمات  
 األحياء في المرحلة الثانوية 

مشروع الدورة التطورية الثانية لمعلمات 
 األحياء في المرحلة الثانوية
لمعلمات  مشروع الدورة التطورية الثالثة 
 األحياء في المرحلة الثانوية

 تدريب الطالبات على األولمبياد الوطني
 sq3rالبرنامج التدريبي على استراتيجية 

 لمشرفات ومعلمات العلوم 

 عضو فريق تمام األساسي
 أمينة مصادر التعلم 

ماجستير وسائل  
 وتكنولوجيا التعليم

 فوزية المديهيم

 مشروع موهبة
 مشروع دمج مهارات التفكير في التدريس

 stemمشروع 
 مشروع الحساب الذهني 

 اإلثرائي برنامج القدرات 

 عضو فريق تمام األساسي
 مشرفة رياضيات

نادية أبو  بكالوريوس رياضيات 
 طالب

------------------------
--------- 

 عضو فريق تمام المساند
 مسؤولة كالسيرا 

 أروى الشويعر بكالوريوس نظم معلومات 

 مشروع الباحثة الصغيرة 
 stemمشروع 

استراتيجات مشروع تدريب المعلمات على 
 21التعلم الحديثة ومهارات القرن  

مشروع تدريب المعلمات على كيفية اعداد  
 اسئلة االختبارات 

 مشروع تدريب الطالبات على األولمبياد 
مشروع انشاء سلسلة أوراق عمل تدعم  

 الكتب المنهجية 

 عضو فريق تمام المساند
 مشرفة علوم 

أسماء أبو  وريوس علومبكال
 طالب

 
 ( ؟إلختيارهمما هي األسباب و  ؟كيف ومتى شاركوا)الفريق في مشروع تمام: أعضاء مشاركة  كيفيةل رمختص توصيف

حث تم اجتماع مديرة المدرسة مع مديرة البفي المدرسة لعدم ثبوتها السابقة  بعد تغيير الحاجة التطويرية  
ضعف طالبات الصف األول   هــ ومناقشة25/12/1436أ.سعدية في تاريخ  والتطوير سابقا أ.رنا حسونة و 

  قتراح بتشكيل فريق للبحث في هذة المشكلة.األساسية في مادة الرياضيات واال متوسط في المهارات 
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 سماء الفريق المقترحة مع أسباب اختيارهم هي كالتالي: أو 
ــر على البرامج   ــرافها المباشــ ــارة العتيبي لتكون قائدة الفريق وذلر إلشــ ــلها  أ.ســ ــة ولتوا ــ اإلثرائية في المدرســ

 .ومعرفتها بإحتياجاتهم مع الطالبات  المباشر
 بتخصصها المهني. وارتباط الحاجة أ.عبير البلوي النها معلمة المادة للصف األول متوسط 

 .أ.نادية أبو طالب ألنها مشرفة رياضيات في المدارس
 .المدرسة وامينة مركز مصادر التعلمأ.فوزية المديهيم ألنها مشرفة على مصادر التعلم في 

 .واألهالي أ.فاطمة المطيري لخبرتها في اإلرشاد النفسي والتعامل مع الطالبات 
 
 : ضرورتها توضيحو  ،وصفهااختيارها،  :التطويرّية الحاجة -٢

 :الحاجة التطويرّيةوتحديد إختيار  -أ
تساؤالت من معلمة المادة عن مواجهة  عوبة في تو يل معلومة مبنية على مهارات أساسية   •

وتم عمل اختبار قبلي لقياس تحصيل الطالبات في المهارات السابقة  في الرياضيات سابقة 
األساسية ومناقشة نتائج االختبار التحصيلي وربطت مع تساؤالت المعلمة وتم التو ل الى 

 وجود مشكلة. 
 

 :التطويرّية الحاجةف صو  -ب 
السابقة في مادة الرياضيات ومن  عتمد على ضعف المهارات األساسية هي مشكلة ملّحة متجذرة ت

عدم التفاعل مع  االختبار التحصيلي القبلي واالختبارات الدورية و العالمات المتدنّية في مظاهرها األولية 
 المحيطة وفهمها أ بحت الحاجة أكثر تحديداً تساؤالت معلمة المادة ولكن بعد تتبع جميع الظروف 

 . السابقة في مادة الرياضياتة تحسين المهارات األساسيّ وهي  ووضوحاً 
 

 :ومن مسبباتها
اختالف طريقة التقييم في المرحلة االبتدائية عن المرحلة المتوسطة )في المرحلة االبتدائية يكون   •

مما   في المرحلة المتوسطة يكون االختبار تراكمي وعلى جميع المهارات في كل مرةو اختبار جزئي 
 (. يزيد األمر  عوبة عند الطالبات 

 المتابعة. وجود فجوة بين االهالي والطالبات في  •
 

 الظروف المحيطة للحاجة التطويرية: 
 البيئة العاملة للوالدين واالنشغال الدائم واالعتماد الكلي على المدرسة.
 عدم وجود معلمات متخصصات للرياضيات في المرحلة السابقة. 
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 :أهميتها للمدرسة والتالميذبّين و غات إلختيار هذه الحاجة م المسوّ قدّ  - ت
بقية   فسوف يؤّثر ذلر علىتحسين مستوى الطالبات في العمليات الحسابية في مادة الرياضيات عند 

  الطالبات وتخريج دفعة تمتلر مهارات المواد كما ستخدمنا هذه الحاجة في الرفع من مستوى التعلم لدى 
   .م في مادة الرياضيات قائمة على البحث والتدريب والتعلم  حيحة تعلّ 

الحاجة بالتوجه االستراتيجي للمدرسة في عملية تحسين الممارسات التعليمية لإلرتقاء  ترتبط هذه و 
بتعليم وتربية طالبات المدرسة بما يتالءم مع مبادئ اإلسالم الحنيف والمعايير الدولية ألفضل  

 الممارسات التربوية.
 
 الحاجة ومدى إلحاحها؟راء بقية اعضاء المجتمع المدرسي )أساتذة، أهل، طالبات( حول أهمية هذه آ

ستشعارهن بوجود  عوبات عند الطالبات  إلهمية هذه الحاجة وذلر اتفق االساتذة على أ  األساتذة:-
 في حصصهن الدراسية بالمواضيع التي تتعلق بالمادة. 

األهل: هناك تفاوت في اراء األهالي وعدم تجاوب األغلبية في االستبانات والحضور لحلقة -
 التركيز.
الطالبات: واجهنا  عوبة بعدم استشعار الطالبات بما يواجههن من  عوبات في المادة وتقييمهن  -

 الخاطئ لقدراتهن. 
 
 :  (Improvement project) المشروع التطويري  اختيار -٣

 :  (Ideal scenario)المثالي تصّورالصف و  -أ
 .بسرعة ودقةجميع الطالبات مبدعات في التعامل مع المسائل الرياضية    •
 استيعاب الطالبات لحاجتهن لفهم أساسيات الرياضيات وربطها في واقع الحياة.  •
 .وتحليلهالقدرة على فهم السؤال  •
 توفر الموارد الحسية والتقنية.  •
 . وعي األهالي بتقديم الدعم لبناتهن •
 .تغيير اتجاهات الطالبات نحو مادة الرياضيات  •

 
الطالبات سيكون هناك بيئة موفرة لموارد مناسبة لمادة   عند ربط التصور المثالي بتحسين تعلم

الرياضيات لخلق شغف ومتعة لدى الطالبات في اإلستزادة في المعلومات، كما تم وضع  
 التصور المثالي بناء على األدلة التي قمنا بجمعها من عدة مصادر بناء على الجدول التالي:
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 حلقة تركيز  مشاهدات  مقابالت  استبانات  السجالت  
القيادة  
 التربوية 

✓  ✓     

    ✓   المعلم
  ✓    ✓  األهل 
   ✓  ✓   ✓ الموارد
المناهج  
 والبرامج 

   ✓   

    ✓  ✓  ✓ الطالبات 
 

 : ) goals)Improvement التطوير غايات  -ب 
 في الرياضيات.  اع نسبة التحصيل الدراسي للطالبات و إتقان المهارات األساسيةرتفا •
   .الرياضيات وإشراك األهالي في عملية التعلمهيئة بيئة مناسبة لتعلم ت •

 

 :تطويري مشروعك الل التخطيط االّولي -٤
 : (Innovative intervention)المبادرة التجديدّيةتصميم  -أ

 األهداف اإلجرائّية  األهداف التطويرّية  غايات التطوير
نسبة التحصيل الدراسي ارتفاع  

إتقان المهارات  للطالبات و 
 الرياضيات.األساسية في 

 

إكساب الطالبات القدرة على 
 . فهم السؤال ثم تحليله

 
إتقان الطالبات للعمليات  

 .الرياضية األساسية

تدريب الطالبات على مهارة فهم 
 السؤال وتحليله.
تعّلم  مهارات التخطيط لترسيخ 

لدى الطالبات في  الرياضيات 
اتقان العمليات الرياضية  

 األساسية.

تهيئة بيئة مناسبة لتعلم  
الرياضيات وإشراك األهالي في 

 عملية التعلم.  

تفعيل دور األسرة في المساندة 
 . في عملية التعلم

 

توعية وإشراك األهالي في  
 عملية التعلم. 

 
 

لخطتهم   التطوير واألهداف التطويرّية واإلجرائّيةغايات لبشكل أولّي الفريق   تحديدبعد : مالحظة
 ، توقف عمل الفريق على التخطيط ولم يتمكنوا من تطبيق الخطة.التطويرية


