
 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 حقوق التأليف والنشر 

 

 

هذه الوثيقة هي ملك فكري لمشروع تمام وهي لإلستخدام التربوي الشخصي ضمن مشروع تمام  

سياق آخر مختلف عن مشروع تمام، ينبغي إضافة جملة  فقط. عند استخدام هذه الوثيقة في 

 توضح أن المادة المستخدمة هي ملكية فكرية مسجلة للمشروع. 

ال يمكن استخدام هذه الوثيقة ألي مكسب مادي، وال يمكن مشاركتها مع طرف ثالث، أو إلصدار  

 الموجه للمشروع. معلومات عامة أو أي شكل من أشكال اإلشهار، دون طلب االذن من الفريق 

 

وبمنح مخصصة من   2007مشروع تمام ممّول بمنحة سخيّة من قبل مؤسسة الفكر العربي منذ 

 ومن ميمونة للتربية من العام   2018ومؤسسة التعاون منذ  2018-2015مؤسسة لور من 

2020. 
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 مشروع تمام 

 

 التطويري   المشروععنوان 
 

 

 أسماء  أعضاء الفريق

 المسمى الوظيفي  اإلسم
 المشرف العام  أ.محمد حجار سكرية

 مديرة المدرسة أ.فاطمة الحجيري 

 ناظر المدرسة  أ.علي سكرية 

 معلم لغة انجليزية أ.محمد سكرية 

 معلم العلوم أ.جالل خلف 

 معلم الرياضيات أ.محمد خالد سكرية

 معلمة روضات أ.أنجيل الحجيري 

 معلمة روضات أ.والء الحجيري

 معلمة روضات أ.الهام ادريس 

 

 

      اسم المدرسة: الميمونة 
 :4/3/2020  التاريخ 

مشروع التطويري لالخطة األّولّية ل  

 القياديق يخاص بالفرنموذج 
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 خلفية حول المدرسة:  -1

 المدرسة: -أ

 

   تاريخ إنشاء المدرسة: •

هي جزء من منظمة الميمونة للتنمية التي تم  و،2014 عام تأسست الميمونة للتعليم في

 -إنشاؤها لتقديم المساعدة لالجئين السوريين وأَسِرهم في لبنان. مدرسة الميمونة للتربية  

الفاكهة هي إحدى مدرستين تديرهما شركة الميمونة التعليمية في سبيل توفير تعليم 

ب المؤهلين و المسجلين مجاني عالي الجودة و رعاية صحية و دعم لجميع الطال

الفاكهة وحتى يومنا هذا بتأمين التعليم  -رسمياً. لقد قامت مدرسة الميمونة للتربية 

من مرحلة الروضة و حتى الشهادة المتوسطة، و  للعديد من الطالب السوريينالمجاني 

عمال معلم و معلمة من ضمنهم الهيئة اإلدارية باإلضافة إلى  2٣بتوفير فرص عمل ل 

. سوف تخّرج المدرسة هذا العام الفوج الثالث من حملة الشهادة  نظافة والحاجبال

 المتوسطة.

 

 رؤيتها:   •

إعداد طالب متميزين ومسؤولين ذوي شخصيات متوازنة يمتلكون مهارات علمية 

وريادية واجتماعية من خالل توفير  نظام تعليمي رائد يضمن بيئة مدرسية جاذبة توفر 

 واألمان للطالب وتشجع على التعلم واالبداع واالبتكار. الثقة 

 

 رسالتها:  •

اعتماد مبدأ التعليم المتمايز الذي يراعي الفروقات الفردية للطالب ويحقق المساواة  −

 لضمان نجاح المتعلمين جميعاً.

تعزيز التطوير المهني المستمر للمعلمين وحثهم على تطبيق إستراتيجيات تعليم  −

 حديثة تساهم في تحسين عملية التعلم والتعليم.وتقييم 

تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى المعلمين والطالب وتشجيعهم على ابتكار  −

 حلول لمشاكل بيئية واجتماعية من واقع حياتهم.

 التركيز على تطبيق التعلم النشط ودمج التكنولوجيا في التعليم.  −

 ى دعمها باألدلة والمنطق.تفعيل قدرة الحوار لدى الطالب وحثهم عل −

 تنمية روح العمل الجماعي لدى المتعلمين والمعلمين واألهل.  −

 انخراط الطالب في نشاطات ال منهجية تعزز الثقة بالذات وتحمل المسؤولية.  −

تقدير الرعاية اإلجتماعية والنفسية والصحية للطالب ومساعدتهم لحل مشاكلهم   −

يساهم في بناء شخصية  ي واجتماعي المدرسية واألسرية عبر وجود مرشد نفس

 سليمة ومتوازنة.

 تشجيع األهل والمجتمع المحلي على المشاركة في النشاطات المدرسية. −

اعتماد قيادة مدرسية تشاركية تشجع على الحوار والديمقراطية واحترام اآلخرين  −

 للعمل على إعداد خطط لتحسين المدرسة بناًء على المعطيات واألدلة.

 االنفتاح على المؤسسات التربوية الناجحة وتشارك الخبرات الناجحة. −
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 المبادرات التطويرية:  •

دورات لالساتذة مع د. آنجا عثمان عبر مركز خدمة المجتمع المدني في  −

AUB : 

Learner-centered teaching approach. 

Lesson planning. 

Cooperative learning. 

Assessment of learning. 

Classroom management. 

Principals’ training. 

Teachers’ self-evaluation. 

Compatibility of lesson planning and learning activities. 

Effective communication with learners. 

Skills on how prepare exams. 

Psycho-social support: a safe school environment. 

Planning for school improvement projects. 

How to write effective exam questions. 

لمساعدة الطالب في تخطي مشاكل   safe and soundمشروع الدعم النفسي  −

 الحرب ومساعدتهم باالنخراط بالمجتمع الخارجي والمدرسي. 

جديدة   للتعلم االلكتروني، هدفه اعطاء االساتذة افاق profuturoمشروع  −

 للتعليم، واعطاء التالميذ الرغبة في التعلم، ومواكبة التطور. 

 التعلم عن بعد، لمتابعة الدروس وخاصة طالب الشهادة المتوسطة. −

دورات تدريب االهالي )محو امية، كومبيوتر...(، لتمكين العالقة بين االهل  −

 هم. والمدرسة، ولرفع المعرفة عند االهل لكي يتمكنوا من مساعدة اوالد

 

 

 أعضاء الفريق:  -ب

 ، خبرة طويلة جداً في مجال التعليم.المشرف العام :أ. محمد حجار سكرية −

إجازة في اآلداب واللغة الفرنسية، مديرة المدرسة، خبرة  : أ. فاطمة الحجيري −

 سنة في مجال التعليم. 16

 سنة.  14إجازة في التاريخ، ناظر المدرسة، خبرة  :أ. علي سكرية −

إجازة في اآلداب واللغة اإلنجليزية، مدرس اللغة اإلنجليزية  :أ. محمد سكرية −

سنة في مجال التعليم، مدرس حالي في الجيش  1٣للمرحلة المتوسطة، خبرة 

 اللبناني، تأهيل الطالب للنجاح في إمتحانات اللغة من أجل السفر. 

مادتي الكيمياء وعلوم الحية   مدرس إجازة في الكيمياء الحياتية،: أ. جالل خلف −

  سابق quality controlسنة في مجال التعليم،  1٣خبرة للمرحلة المتوسطة، 

 باكثر من شركة دواء. سابق medical representativeفي معمل غندور، 
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إجازة في الرياضيات،تلميذ ماجيستير في إدارة األعمال،  :أ. محمد خالد سكرية −

يزياء للمرحلة المتوسطة، خبرة سنة واحدة في  مدرس مادتي الرياضيات والف

 Math inمجال التعليم، العديد من الدورات في أساليلب التدريس الحديثة) 

Singapore, KOLB, Education technology for teachers…  ،)

 .Digital Marketingدورات 

  10علوم مخبرية، مدّرسة في قسم الروضات، خبرة  LT أ. أنجيل الحجيري: −

سنوات في مجال التعليم، مشاركة في دورات مع الدكتورة آجا عثمان تحت 

 . Safe and Soundودورة الدعم النفسي  AUBادارة 

علوم تربوية، مدّرسة في قسم الروضات، خبرة سنتان في   أ. والء الحجيري: −

 . Safe and Soundم النفسي مجال التعليم، مشاركة في مشروع الدع

مدّرسة في قسم  إجازة في التربية قسم رياض األطفال،  أ. إلهام إدريس: −

سنوات في مجال التعليم، موظفة سابقة في جمعية أرض   8الروضات، خبرة 

 . Safe and Soundاإلنسان اإليطالية، مشاركة في مشروع الدعم النفسي 

 

 الحاجة التطويرية: -2

 

 :إختيار وتحديد الحاجة التطويريّة -أ

 -بعد اتخاذ فريق تمام قرار المبادرة فييي خييوض رحلتييه التطويرييية  مييع مدرسيية الميمونيية للتربييية 

الفاكهة ، و بعد مرحلة التفكر التي جرت بين المدّرب األستاذة نضال جوني  و أعضاء الفريييق ميين 

هييا جهة و ما بين الفريق ذاته من جهة أخرى، كان واضحاً مجمييوع التحييديات التييي مييّرت و تمييّر ب

المدرسة خاصة و أن الطالييب السييوري يحتيياج أكثيير مييا يحتيياج إليييه الشييعور باألمييان واإلسييتقرار 

والتعّود على نمط حياة منّظم مما ينعكس إيجابا على تمسكه بحاجته إلى الييتعلم والمعرفيية، و بمييا أن 

نهج و برنييامج البيئة المدرسية هي البيئة التي يوكل إليهييا دور التنشييئة اإلجتماعييية لوفييراد وفييق ميي 

تخضييع  رسييميةيحييددهما المجتمييع   حسييب قيمييه و حاجتييه، و بمييا أن المدرسيية خاصيية كانييت او 

لضوابط محددة،تهدف من خاللها إلى تنظيم فاعلية العنصر البشري،  بحيث تفعّل وفق إطار ميينظم 

هييداف يضبط مهام كل فئة، و يجعلها تقوم بعملها الخاص لكي يصّب فييي اإلطييار العييام و يحقييق األ

مكيين ميين خاللييه ميين يالمدرسة هي السبيل الوحيد الييذي  والغايات المرغوبة، كان اإلجماع على أن  

نظميية و عادليية لتحسييين تنشئة فرٍد واعٍ لمسؤولياته مفكٍر بمستقبله من خالل تييأمين بيئيية مدرسييية م

 .تعلم الطلبة

 

 :وصف الحاجة التطويرية -ب

( الخيياص باألسيياتذة حييول البيئيية المدرسييية، وبنيياًء علييى 1االسييتبيان)ملحق رقييم بنيياًء علييى نتييائج 

النقاشات بين أعضاء الفريق من جهة وبينهم وبين المعلمين من جهة أخييرى تبييين لييدينا العديييد ميين 

 المظاهر والمسببات والعوامل المحيطة بالحاجة التطويرية، نذكر أهمها:
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 المظاهر: •

 : تلميذعلى مستوى ال

المعلمة على حساب تحضيرها اليومي   وقت عملية ضبط الصف تأخد بين خمسة لعشر دقائق من  -

 لسير الحصة

 معظم التالميذ ال ترمي النفايات في سلة المهمالت   -

وجود تالميذ خالل الفرصة داخل الصف مع العلم ان االدارة نبهت على عدم البقاء في الصف   -

 اثناء الفرصة اكثر من مرة.

 التجول خارج الملعب أثناء الفرصة   -

 المحافظة على اللوازم المدرسية  عدم  -

 طريقة اللعب العنيفة بين االوالد  -

 عدم تقيد التالميذ بالقوانين المتفق عليها   -

 عدم التقيد بالزي المدرسي  -

 الغش باالمتحانات والواجبات المنزلية   -

 الكالم البذيء  -

 : معلمعلى مستوى ال

المعلمات بحاجة كل يوم إلى تذكير بجدول مناوبة الملعب. و ضرورة الدخول قبل التالميذ إلى   -

 الصف والخروج بعد التالميذ.

عملية ضبط الصف تأخد بين خمسة لعشر دقائق من المعلمة على حساب تحضيرها اليومي    -

 لسير الحصة

 العلم ان هذه العاقبة ممنوعة.عقاب التلميذ بالبقاء في الصف بوقت الفرصة مع   -

 عدم التقيد بموعد تسليم المسابقات والعالمات  -

 مساعدة التالميذ على الغش  -

 عدم تنظيم الوقت بشكل جيد  -

 :نظامعلى مستوى ال

 لنفس العمل هناك اكثر من عاقبة، تفاوت العاقبة عند المعلمين   -

 عدم وجود قوانين صفية مكتوبة داخل الصف  -

 الغش باالمتحانات والواجبات المنزلية   -

 عدم وجود قانون خاص بالتقييم  -

 

 

 المسببات: •

 على مستوى التلميذ: 

 عدم وجود نظام مكتوب وواضح ومعروف لدى الجميع. -

 عدم وجود نظام يغطي كافة جوانب الحياة المدرسية. -

 مفهومة.التوجيهات الموجودة ال يتم شرحها للطالب والتأكد من أنها  -

 عدم الثبات في تطبيق التوجيهات. -

من الفوضى في محيطه وهذا ما  الوضع المعيشي الصعب الذي يعيشه الطالب تسبب حالة  -

 شخصيته فيصبح فوضوياً.  يطبع

 غياب الطالب القائد المنظم بين الطلبة.  -



TAMAM 2016 © 

 

Page 6 of 16 
 فكري لمشروع تمام وال يمكن استخدامها دون اذن الفريق الموّجه للمشروع © تعتبر المعلومات الواردة ملك 

 

 افتخار الطالب بعدم تنفيذه للنظام المحدد وذلك لتأكيد إثبات الذات بين الرفاق.  -

 ياب الوعي عند األهل عن أهمية البيئة المنظمة. غ -

 تدني توقعات األهل من األوالد. -

 ة ومحفزة. عدم وجود بيئة مكافئ -

 عدم وجود بيئة ضابطة وصارمة. -

 على مستوى المعلم: 

 عدم معرفة المعلم بالنظام ووضوح التوجيهات له. -

 عدم التزام المعلمين باألنظمة الموضوعة. -

 المهنية ضعف الرعاية  -

 ضعف التعاون المهني بين المعلمين. -

 وجود عالقات أسرية فطرية تحتاج إلى أن تتحول إلى عالقات مهنية. -

 

 على مستوى النظام:

 غياب النظام الواضح والمحدد والموزع على كل المعلمين. -

 غياب األنظمة الخطية في كل غرفة صفية  وشرحها للطالب. -

 المحفزة والضابطة مع الطالب والمعلمين.جراءات عدم اتباع اإل -

 النظام المتبع للعديد من الجوانب المدرسية. عدم تغطية -

 

 العوامل المحيطة: •

 نية وزمانية أمام وجود نظام في البيئة المنزلية. وجود عوائق مكا -

 رؤية األهل للولد على أنه مصدر لكسب األموال.  -

 .الكثير من اإلختالفات بين هويات السكانالبيئة التي يعيش فيها الطالب فيها  -

 . عدم االستقرار وكثرة التنقل -

 . حداثة المدرسة وأفرادها -

 .عدم وجود بيئة منظمة وعادلة في أماكن سكن الطالب  -

طالع الكافي على نظام المدرسة كي ي ال يسمح له التحضير المنظم واإل ضيق الوقت عند المعلم الذ  -

 .يكون مرتاح ذهنياً 

 . األمن واإلستقرارغياب  -
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 1ملحق رقم 
 ستبيان حول البيئة المدرسية الانتائج 

 .. طيبة تحية

  مدرسة أرادت  التعليمية، و العملية مسيرتها يدعم أن يمكنه ما كل مواكبة و للتقدم الدائم سعيها إطار في

 القيام المدرسي، للتطوير تمام  بمشروع ممثلةً  األميركية الجامعة مع وبالتعاون  الفاكهة - للتربية الميمونة

ً  أكثر وجعلها  المدرسية بيئتها  بتطوير ً  آن في والمعلم للتلميذ  وعدالةً  تنظيما  . معا

  و شفافية بكل التالي االستبيان وملء  التطويرية العملية هذه في المساهمة عليكم  نتمنى ذلك، سبيل في و

 . صدق

 . اإلدارة              . الشكر جزيل لكم و

 أوالً: محور الصف واألداء التعليمي: 
  ً ً  غالبا  ال معطيات لدي  نادراً  أحيانا

المدة التي يحتاجها المعلّم للبدء بالحصة  -1

 دقائق؟  ٥الصف أكثر من  الدراسية عند دخول
38.9% 44.4% 16.7% 0% 

المدرسية الى  يحضر التالميذ معهم كل لوازهم -2

 ؟الصف
61.1% 27.8% 11.1% 0% 

يجد المعلّم  التالميذ مهيئين للبدء -٣

بالحصة)كتبهم، فروضهم، لوازمهم...( مباشرة  

 عند دخوله الصف؟ 

33.3% 38.9% 27.8% 0% 

يكون التالميذ بحالة فوضى عند دخول المعلّم  -4

 الصف؟
61.1% 16.7% 22.2% 0% 

المفكرة ويبوبها بشكل تام  يكتب التلميذ -٥

 ومرتب؟ 
55.6% 33.3% 5.5% 5.6% 

يحضر التلميذ الى الصف بشكل منتظم وال  -6

 يتغيب اال ألسباب قهرية؟ 
77.8% 11.1% 5.5% 5.6% 

 %0 %16.7 %27.8 %55.6 يلتزم التلميذ بالجلوس حسب الخريطة الصفية؟ -7

يوجد قانون صفي مكتوب،واضح وموزع على  -8

 االساتذة؟ جميع 
41.1% 31.1% 11.1% 16.7% 

يوجد قانون صفي مكتوب وواضح لجميع -9

 التالميذ في الصف ؟ 
50% 16.7% 16.7% 16.6% 

 يلتزم التالميذ بإنجاز المهام الدراسية؟ -10
50% 44.4% 5.6% 0% 

 يحافظ التلميذ على موجودات الصف؟-11

 
61.1% 22.2% 16.7% 0% 

بعدم إحضار أي مواد أو آالت يلتزم التلميذ -12

 مؤذية؟ 
83.3% 16.7% 0% 0% 

يحافظ التلميذ على نظافة أغراضة  -1٣

 ومستلزماته الدراسية؟ 
33.3% 50% 16.7% 0% 

يتقيد التالميذ بقوانين العمل الجماعي ويحترم  -14

 توزيع األدوار؟ 
40% 27.8% 32.2% 0% 

يمتنع التالميذ عن تناول العلكة أو مضغ -1٥

 الطعام داخل الصف؟
66.7% 27.8% 5.6% 0% 
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يعتمد التالميذ على أنفسهم في االمتحانات  -16

 مبتعدين عن الغش؟ 
44.4% 33.3% 5.6% 16.7% 

يلتزم التالميذ بعدم الكتابة على محتويات -17

 الصف ) طاولة، حائط...(؟ 
27.8% 61.1% 11.1% 0% 

  يبادر التالميذ إلطفاء الضوء قبل الخروج من-18

 الصف؟
16.7% 33.3% 38.9% 11.1% 

 %0 %33.3 %38.9 %27.8 يحافظ التلميذ على نظافة  أرض الصف؟-19

ال يأخذ التالميذ أغراض الصف معهم الى -20

 البيت؟ 
61.1% 16.7% 11.1% 11.1% 

 يبتعد التالميذ عن الغش في االمتحانات؟ -21
50.6% 16.7% 16.1% 16.7% 

نسخ الواجبات عن  يبتعد التالميذ عن -22

 زمالئهم؟ 
38.9% 38.9% 11.1% 11.1% 

 اليب التي يضطر المعلم اللجوء اليها لضبط الصف في بداية الحصة هي؟ األس-2٣

الصمت، الصراخ والتهديد بتنفيذ عقاب ضد المشاغبين، ترك الباب مفتوح واعطاء مالحظات، زيادة عالمات، 

والخروج من الصف، اعطاء مجال للتالميذ بالكالم ثم البدء، التشجيع،  السكوت لبعض الوقت، ترك الحصة 

التنبيه، اسئلة عن الدرس السابق أو سرد قصة صغيرة، الصراخ، القصاص الكتابي، حوار قصير، توجيه 

 مالحظات.

 ؟ هي بحقه المتخذة  اإلجراءات في حال تقصير احد التالميذ في واجباته المنزلية، -24

o  قصاص   

o صراخ  

o طرده من الصف  

o البقاء في الصف اثناء الفرصة  

o مسامحته   

 : التحدث مع األهل، التنبيه، التشجيع على عدم التقصير..... اشياء اخرى

 ؟هي  بحقه المتخذةا اإلجراءات في حال عدم انضباط احد التالميذ في الصف،  -2٥

o  قصاص   

o صراخ 

o طرده من الصف 

o  الفرصة البقاء في الصف اثناء 

o  مسامحته 

: توجيه مالحظات، الحرمان من المحفزات) النجمة، نجم األسبوع...(، حسب األسباب يكون  اشياء اخرى

 العقاب، تنقيص عالمات....

 ؟ المكافأة التي يحصل عليها هي عند تميز احد التالميذ، -26

o تنويه شفهي امام الصف  

o  تنويه شفهي في الملعب 

o  بطاقة تنويه للبيت 

o  تصفيق 

o  هدية 

o  ال شيء 

 : زيادة عامات، مالحظة تنويه للبيت....اشياء اخرى
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 والممتلكات الشخصية:   النظافة المحافظة على  :انياث
  ً ً  غالبا  ال معطيات لدي  نادراً  أحيانا

كل األيام بما   يتقيد التالميذ بالزي المدرسي-1

 ؟   فيها أيام اإلضافي
51.1% 33.3% 15.6% 0% 

التالميذ على نظافة زيهم المدرسي يحافظ -2

 وترتيبه؟ 
38.9% 44.4% 16.7% 0% 

من   يحافظ التالميذ على نظافتهم الشخصية-٣

 ؟نظافة الشعر واألذنين واألظافر
44.4% 27.8% 27.8% 0% 

 %0 %33.3 %38.9 %27.8 ؟يحافظ التالميذ على رائحة طيبة للجسد -4

 ؟ أسنانهميحافظ التالميذ على نظافة -٥
16.7% 33.3% 38.9% 11.1% 

يحافظ التالميذ على نظافة المرحاض وطهارته  -6

 ؟ عند اإلستعمال
16.7% 44.4% 38.9% 0% 

 :ثالثاً: محور الملعب
  ً ً  غالبا  ال معطيات لدي  نادراً  أحيانا

يلتزم التالميذ باللعب الخفيف والركض -1

 ؟ الهادئ
22.2% 38.9% 38.9% 0% 

التالميذ النفايات في األماكن المخصصة يرمي -2

 ؟ لها
44.4% 27.8% 27.8% 0% 

يأخذ التالميذ إذن الناظر قبل الخروج من -٣

 ؟الملعب 
46.7% 26.7% 21.1% 5.6% 

 %5.6 %11.1 %50 %33.3 ؟ ينهي التالميذ طعامهم قبل نهاية الفرصة-4

يحافظ التالميذ علي المرافق والتجهيزات  -٥

 ؟الملعب الموجودة في 
27.8% 55.6% 11.1% 5.6% 

يلتزم التالميذ بالنزول الي الملعب عند قرع -6

 ؟ الجرس وال يتجولون في المالعب 
50% 33.3% 11.1% 5.6% 

يتحدث التالميذ بهدوء في الملعب بعيدا عن -7

 ؟ الصراخ
11.1% 44.4% 38.9% 5.6% 

يتوجه التالميذ للمكان المحدد عند قرع -8

 ؟الجرس
72.2% 16.7% 11.1% 0% 

يحترم التالميذ أماكنهم وأماكن الرفاق خالل -9

 ؟ االصطفاف 
40% 27.8% 26.7% 5.6% 

يتوجه التالميذ بصمت الى الصف بعد قرع -10

 ؟ الجرس واالصطفاف
41.1% 26.7% 32.2% 0% 

يلتزم التالميذ بالتوجه مباشرة الي الباص عند -11

 ؟ االنصراف ظهراً 
88.9% 11.1% 0% 0% 

يبتعد التالميذ عن التبذير واإلسراف في -12

 ؟استعمال المياه ال سيما مياه الشرب 
38.9% 33.3% 22.2% 5.6% 

يلتزم التالميذ بعدم رمي النفايات في  -1٣

 ؟المرحاض أو أماكن الشرب 
44.4% 27.8% 11.1% 16.7% 
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 %5.6 %33.3 %44.4 %16.7 ؟يبتعد التالميذ عن التدافع في الملعب -14

  :محور التواصل رابعا:
  ً ً  غالبا  ال معطيات لدي  نادراً  أحيانا

يستخدم التالميذ عبارات الئقة ومهذبة في -1

 ؟تواصلهم مع  بعضهم البعض 
38.9% 27.8% 33.3% 0% 

يستخدم التالميذ عبارات الئقة ومهذبة في -2

 ؟ تواصلهم مع كافة الموظفين
72.2% 27.8% 0% 0% 

التالميذ عن رأيهم ويدافعون عن حقوقهم  يعبّر -٣

 ؟مبتعدين عن استخدام العنف الجسدي مع الزمالء
33.3% 44.4% 22.2% 0% 

 بعضهم في الملعب؟  يبتعد التالميذ عن أذية -4
38.9% 33.3% 27.8% 0% 

 

االستبيان الى الطاقم  يتالف االستبيان من اربعة محاور اساسية حول البيئة المدرسية، وقد توجه الخالصة: 

 التالي: على النتائج نستخلص  ءً م من ضمنهم الفريق القيادي. بنامعل 21التعليمي وتم االجابة عليه من قبل 

 ً  الممارسات األقل تحققا

محور الصف واألداء  

 التعليمي 

المحافظة على النظافة 

 والممتلكات الشخصية 
 محور التواصل  محور الملعب 

يحتاجها المعلّم للبدء المدة التي 

بالحصة الدراسية عند دخول  

 دقائق  ٥الصف أكثر من 

يحافظ التالميذ على نظافة زيهم  

 المدرسي وترتيبه

يلتزم التالميذ باللعب 

 الخفيف والركض الهادئ 

 

يجد المعلّم  التالميذ مهيئين للبدء  

بالحصة)كتبهم، فروضهم،  

لوازمهم...( مباشرة عند دخوله  

 الصف 

يحافظ التالميذ على نظافة زيهم  

 المدرسي وترتيبه

يحافظ التالميذ علي المرافق  

والتجهيزات الموجودة في  

 الملعب

 

يكون التالميذ بحالة فوضى عند  

 دخول المعلّم الصف 

يحافظ التالميذ على نظافة  

المرحاض وطهارته عند  

 اإلستعمال

يتحدث التالميذ بهدوء في 

 الصراخ الملعب بعيدا عن 

 

يحافظ التلميذ على نظافة أغراضة  

 ومستلزماته الدراسية 

يبتعد التالميذ عن التدافع في  

 الملعب

 

يلتزم التالميذ بعدم الكتابة على  

محتويات الصف ) طاولة،  

 حائط...( 

   

يبادر التالميذ إلطفاء الضوء قبل  

 الخروج من الصف 

   

يحافظ التلميذ على نظافة  أرض  

 الصف 

   

 ً  الممارسات األكثر تحققا

محور الصف واألداء  

 التعليمي 

المحافظة على النظافة 

 والممتلكات الشخصية 
 محور التواصل  محور الملعب 

يحضر التلميذ الى الصف بشكل  

 منتظم وال يتغيب اال ألسباب قهرية 

يتوجه التالميذ للمكان   

 المحدد عند قرع الجرس 

يستخدم التالميذ عبارات 

ومهذبة في تواصلهم  الئقة 

 مع كافة الموظفين

يلتزم التلميذ بعدم إحضار أي مواد  

 أو آالت مؤذية 

يلتزم التالميذ بالتوجه    

مباشرة الي الباص عند 

 االنصراف ظهراً  

 

يمتنع التالميذ عن تناول العلكة أو  

 مضغ الطعام داخل الصف 
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 مسوغات الحاجة التطويرية: -ت

 : تعلّم الطالب، رؤية المدرسة، والتوجه االستراتيجي للمؤسسةالحاجة التطويرية والعالقة بين 

إن إيماننا بوجوب تطوير بيئتنا المدرسية جاء نتيجة وعينا التام لواجبنا تجاه طالبنا وإصرارنا الدائم على 

تحقيق أهدافنا التربوية وبالتالي رؤية الميمونة للتربية. لذا كانت العالقة بين حاجتنا التطويرية وتحقيق  

ة تؤمن حق التعلم لجميع الطالب من ذوي  رؤية المدرسة عالقة سببية وواضحة فعدالة المؤسسة التعليمي

صعوبات تعلمية او متخلفين عن الدراسة أو حتى ممن يواجهون مشكلة الرسوب حيث يتم توفير الفرص  

المتكافئة للطالب لتحقيق أقصى أهدافهم وأهداف المؤسسة التربوية عبر البيئة المنظمة والعادلة ، هذه 

ذي يفتقد إليه الطالب السوري بسبب هاجس الغربة واالفتقار الى  البيئة التي من شأنها تحقيق األمان ال

المثير من مقومات العيش والطالب اللبناني بسبب الوضع االقتصادي المستجد ما يحمل المدرسة مسؤولية  

إضافية لكي تكون ملجأً إجتماعياً فضالً عن كونها مالذاً تعليمياً، الملجأ الذي سينتمي إليه الطالب محافظاً 

لى جميع الضوابط والقوانين التي من شأنها أن تجعل منه فرداً متميزاً أخالقياً يقدّر مكانته ومكانة  ع

اآلخرين، مكانةً ستدفعه للمحافظة على حقوقه والقيام بواجباته في آن معاً ما سيؤثر إيجاباً على نسبة  

ارتفاع معدل التحصيل  حضوره في الصف وبالتالي على اإلستفادة القصوى من عامل الوقت و من ثم

 التعليمي وإتمام المنهج الدراسي بالشكل المطلوب. 

إن هذه البيئة العادلة والمنظمة سوف تتيح لنا فرصة إستغالل القدرات وحسن استخدامها من خالل األمان  

الذي يتيح للطالب المجال لإلبداع بحيث يتخطى حاجز الخوف و يبدأ بتكوين شخصيته المنتجة القوية  

خاصة به والمرتبطة بمستقبله وهذا ما ينطبق أيضاً على أفراد األسرة التربوية بحيث يؤمن العدل ال

 والتنظيم توفير الفرص الكبرى لالستفادة من طفاءة وخبرة المعلم وزيادة عطائه التربوي.  

و مبدأ التواصل  بيئتنا المنشودة ،القائمة على النظام، سوف تخدم العامل األهم واألساسي لعملية التعلم وه

القائم على الحوار فال عملية تعليمية من دون تواصل ،شفهياً كان أو كتابياً، وال تواصل من دون حوار 

 مرتكز على طرفين ملتزمين بقانون التحدث بالمداورة وحسن اإلصغاء. 

دل سوف يشمالن  وبما أن العملية التعليمية قائمة على ثالثية المدرسة والتلميذ واألهل فإن التنظيم والع

أولياء األمور من خالل تنظيم الطالب لوقته في المنزل ما يجعل الجو السائد في المدرسة ينتقل بشكل  

 تلقائي إلى البيت مع مرور الوقت وبالتالي تزداد رغبة االستمرار بالتعلم و عدم التوقف عند مرحلة معينة.  

لثقة واألمان للطالب و بهذا تكون حاجتنا التطويرية  إن هدف مدارس الميمونة للتربية األساسي هو توفير ا

 بخدمة الرؤية بشكل مباشر فاألمان هو وليد النظام والثقة تحصيل العدل.

 

   تعريف البيئة المدرسية: -3

البيئة المدرسية هي مساحة تربوية اجتماعية، آمنة وناشطة، للتفاعل بين التلميذ وكل الموارد التي تحيط  

  لكي   تجهيزات، أنظمة إدارية، معلمين...( إلحداث تغيير إيجابي في سلوكه ومهاراته ومعارفه.به)مبان،  

المدرسية حضن  البيئة  بالطالب  اً  تكون  المحيطة  واألطراف  العوامل  كافة  تضافر  من  بد  ال  فاعال,  تربويا 

بتو وذلك  التعلم  عملية  وتسهيل  تحسين  أجل  من  واألمثل  اآلمن  التربوي  المناخ  تعليمية  لتوفير  بيئة  فير 

الزمان   متطلبات  تتوافق مع  التي  االيجابية  للتعلم وبناء شخصيته  المتعلم  تقدير  تعزيز  تعمل على  مناسبة 

والنفسية   الفكرية  حاجاته  واشباع   , أخرى  جهة  من  االيجابية  االجتماعية  القيم  ومع  جهة  من  والمكان 

ثواب لفردية ويلتزم التكافؤ في مبدأ العاقبة والواالجتماعية في مناخ آمن وعادل ومنظم يراعي الفروقات ا

الدافعية  مستوى  رفع  على    بهدف  العام  الصالح  وتغليب  المدركة،  الذاتية  الفاعلية  مستوى  رفع  وبالتالي  

 الصالح الخاص.                           

 

 

 



TAMAM 2016 © 

 

Page 12 of 16 
 فكري لمشروع تمام وال يمكن استخدامها دون اذن الفريق الموّجه للمشروع © تعتبر المعلومات الواردة ملك 

 

 خالصة تفكرية:  -4

 

الفاكهة، قام كل  -القيادي في مدرسة الميمونةعند انتهاء أول محطة من محطات مشروع تمام مع الفريق 

 : أبرز التعلّم من األوراق التفكرية، ستفاد منهافرد من أفراد الفريق بكتابة فقرة تفكرية تتضمن النقاط التي ا

 االنتقال من الطريقة الفطرية الى الطريقة االحترافية في مقاربة الشؤون المتعلقة بالمدرسة -

 وأهمية التربية ادراك قيمة  -

 تنمية القدرات  -

 ( ٣زيادة روح التعاون واإللفة بين الفريق/تثمين أهمية العمل ضمن فريق)  -

 االرتقاء بالمدرسة والتالميذ  -

 فرصة الثبات القدرات الكامنة والذاتية  -

 ( ٥التعرف على الطريقة العلمية في البحث/ البحث االجرائي/ تطوير استبيانات)  -

 تجربة العملية التعلّم بال  -

 ( ٣تحديد المظاهر باألدلة الواقعية) -

 ( 2ادراك حقيقة المشكالت والشمولية بمقاربة المشكلة) -

 ( 2االستماع الى رأي اآلخر وفهمه وتقبله) -

 ( 2ابداء الرأي بطريقة الئقة ولكن صريحة)  -

 ( 2صياغة محضر والتوثيق المنظم)  -

 ( 2دة من مشاركات األعضاء للوصول الى فهم أفضل)التغذية الراجعة على التفاعالت واالستفا -

 ( 2اكتساب مفاهيم ومصطلحات) -

 ( 2مشروع تمام هو الفرصة األكبر)  -

 ازدياد حس المسؤولية اتجاه المدرسة -

 تبني أفكار جديدة -

 العمل بجدية  -

 ( 2التعلّم من أخطاء سابقة والعدول عن أفكار كنا نعتقد انها صائبة)  -

 ( ٣كفايات تمام: اإلستقصاء، القرارات المبنية على أدلة، مراحل البحث االجرائي)إكتساب  -

 تعلّمنا أننا نستطيع إيجاد الحلول بأنفسنا  -

 ( 2تطوير القدرات الذاتية لتطوير المصلحة العامة للمدرسة وأن نجاح الفرد هو نجاح الفريف) -

 ميزة تمام هي االستناد الى الدقة والموضوعية  -

 

 عر: المشا

 قلق، حماس، عزيمة 

 

 طبيعة اللقاءات: 

كنا نفضل أن تكون اللقاءات وجها لوجه/إيجابية اللقاءات االفتراضية أخذ الوقت الكافي للتفكير بجميع  

 وجهات النظر 
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 1ملحق رقم 

 استبيان حول البيئة المدرسية 

 .. طيبة تحية

  مدرسة أرادت  التعليمية، و العملية مسيرتها يدعم أن يمكنه ما كل مواكبة و للتقدم الدائم سعيها إطار في

 القيام المدرسي، للتطوير تمام  بمشروع ممثلةً  األميركية الجامعة مع وبالتعاون  الفاكهة - للتربية الميمونة

ً  أكثر وجعلها  المدرسية بيئتها  بتطوير ً  آن في والمعلم للتلميذ  وعدالةً  تنظيما  . معا

  و شفافية بكل التالي االستبيان وملء  التطويرية العملية هذه في المساهمة عليكم  نتمنى ذلك، سبيل في و

 . صدق

 . اإلدارة                     . الشكر جزيل لكم و

 أوالً: محور الصف واألداء التعليمي: 
  ً ً  غالبا  ال معطيات لدي  نادراً  أحيانا

المدة التي يحتاجها المعلّم للبدء بالحصة  -1

 دقائق؟  ٥الصف أكثر من  الدراسية عند دخول

    

يحضر التالميذ معهم كل لوازهم المدرسية الى  -2

 ؟الصف

    

يجد المعلّم  التالميذ مهيئين للبدء -٣

بالحصة)كتبهم، فروضهم، لوازمهم...( مباشرة  

 عند دخوله الصف؟ 

    

يكون التالميذ بحالة فوضى عند دخول المعلّم  -4

 الصف؟

    

يكتب التلميذ المفكرة ويبوبها بشكل تام  -٥

 ومرتب؟ 

    

يحضر التلميذ الى الصف بشكل منتظم وال  -6

 يتغيب اال ألسباب قهرية؟ 

    

     يلتزم التلميذ بالجلوس حسب الخريطة الصفية؟ -7

يوجد قانون صفي مكتوب،واضح وموزع على  -8

 جميع االساتذة؟ 

    

يوجد قانون صفي مكتوب وواضح لجميع -9

 التالميذ في الصف ؟ 

    

     يلتزم التالميذ بإنجاز المهام الدراسية؟ -10

 يحافظ التلميذ على موجودات الصف؟-11

 

    

يلتزم التلميذ بعدم إحضار أي مواد أو آالت -12

 مؤذية؟ 

    

يحافظ التلميذ على نظافة أغراضة  -1٣

 الدراسية؟ ومستلزماته 

    

يتقيد التالميذ بقوانين العمل الجماعي ويحترم  -14

 توزيع األدوار؟ 

    

يمتنع التالميذ عن تناول العلكة أو مضغ -1٥

 الطعام داخل الصف؟
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يعتمد التالميذ على أنفسهم في االمتحانات  -16

 مبتعدين عن الغش؟ 

    

محتويات يلتزم التالميذ بعدم الكتابة على -17

 الصف ) طاولة، حائط...(؟ 

    

يبادر التالميذ إلطفاء الضوء قبل الخروج من  -18

 الصف؟

    

     يحافظ التلميذ على نظافة  أرض الصف؟-19

ال يأخذ التالميذ أغراض الصف معهم الى -20

 البيت؟ 

    

     يبتعد التالميذ عن الغش في االمتحانات؟ -21

التالميذ عن نسخ الواجبات عن  يبتعد -22

 زمالئهم؟ 

    

 اليب التي يضطر المعلم اللجوء اليها لضبط الصف في بداية الحصة هي؟ األس-2٣

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

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

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

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

 ؟ هي بحقه المتخذة  اإلجراءات في حال تقصير احد التالميذ في واجباته المنزلية، -24

o  قصاص 

o  صراخ 

o  طرده من الصف 

o  ضرب 

o  الصف اثناء الفرصة البقاء في 

o   مسامحته 

 اشياء اخرى ................. 

 ؟ هي  بحقه المتخذةا اإلجراءات في حال عدم انضباط احد التالميذ في الصف،  -2٥

o  قصاص 

o  صراخ 

o  طرده من الصف 

o  البقاء في الصف اثناء الفرصة 

o   مسامحته 

 اشياء اخرى .............. 

 ؟ المكافأة التي يحصل عليها هي عند تميز احد التالميذ، -26

o تنويه شفهي امام الصف 

o  تنويه شفهي في الملعب 

o  بطاقة تنويه للبيت 

o  تصفيق 

o  هدية 

o  ال شيء 

 اشياء اخرى ................. 
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مالحظات أخرى: 

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

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

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

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

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

 والممتلكات الشخصية:   النظافة المحافظة على  :انياث
  ً ً  غالبا  ال معطيات لدي  نادراً  أحيانا

كل األيام بما   المدرسييتقيد التالميذ بالزي -1

 ؟   فيها أيام اإلضافي

    

يحافظ التالميذ على نظافة زيهم المدرسي -2

 وترتيبه؟ 

    

من   يحافظ التالميذ على نظافتهم الشخصية-٣

 ؟نظافة الشعر واألذنين واألظافر

    

     ؟يحافظ التالميذ على رائحة طيبة للجسد -4

     ؟ أسنانهميحافظ التالميذ على نظافة -٥

يحافظ التالميذ على نظافة المرحاض وطهارته  -6

 ؟ عند اإلستعمال

    

 

مالحظات أخرى: 

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

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

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

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

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

 :ثالثاً: محور الملعب
  ً ً  غالبا  ال معطيات لدي  نادراً  أحيانا

يلتزم التالميذ باللعب الخفيف والركض -1

 ؟ الهادئ

    

يرمي التالميذ النفايات في األماكن المخصصة -2

 ؟ لها

    

يأخذ التالميذ إذن الناظر قبل الخروج من -٣

 ؟الملعب 

    

     ؟ ينهي التالميذ طعامهم قبل نهاية الفرصة-4

يحافظ التالميذ علي المرافق والتجهيزات  -٥

 ؟الموجودة في الملعب 

    

الملعب عند قرع يلتزم التالميذ بالنزول الي -6

 ؟ الجرس وال يتجولون في المالعب 

    

يتحدث التالميذ بهدوء في الملعب بعيدا عن -7

 ؟ الصراخ
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يتوجه التالميذ للمكان المحدد عند قرع -8

 ؟الجرس

    

يحترم التالميذ أماكنهم وأماكن الرفاق خالل -9

 ؟ االصطفاف 

    

قرع يتوجه التالميذ بصمت الى الصف بعد -10

 ؟ الجرس واالصطفاف

    

يلتزم التالميذ بالتوجه مباشرة الي الباص عند -11

 ؟ االنصراف ظهراً 

    

يبتعد التالميذ عن التبذير واإلسراف في -12

 ؟استعمال المياه ال سيما مياه الشرب 

    

يلتزم التالميذ بعدم رمي النفايات في  -1٣

 ؟المرحاض أو أماكن الشرب 

    

     ؟التالميذ عن التدافع في الملعب يبتعد -14

 

مالحظات أخرى: 

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

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

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

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

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

  :محور التواصل رابعا:
  ً ً  غالبا  ال معطيات لدي  نادراً  أحيانا

يستخدم التالميذ عبارات الئقة ومهذبة في -1

 ؟بعضهم البعض تواصلهم مع  

    

يستخدم التالميذ عبارات الئقة ومهذبة في -2

 ؟ تواصلهم مع كافة الموظفين

    

يعبّر التالميذ عن رأيهم ويدافعون عن حقوقهم  -٣

 ؟مبتعدين عن استخدام العنف الجسدي مع الزمالء

    

     بعضهم في الملعب؟  يبتعد التالميذ عن أذية -4

 

مالحظات أخرى: 

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

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

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

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

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


