
 

 

 

 

 

 
 
 

 
                                     

 

 

                

 حقوق التأليف والنشر 

 
خصي ضمن مشروع تمام فقط.  هذه الوثيقة هي ملك فكري لمشروع تمام وهي لإلستخدام التربوي الش  

إضافة جملة توضح أن عند استخدام هذه الوثيقة في سياق آخر مختلف عن مشروع تمام، ينبغي 
 سجلة للمشروع. ة م  ة فكري  المادة المستخدمة هي ملكي  

ال يمكن استخدام هذه الوثيقة ألي مكسب مادي، وال يمكن مشاركتها مع طرف ثالث، أو إلصدار 
 ه للمشروع.ذن من الفريق الموج  ة أو أي شكل من أشكال اإلشهار، دون طلب اإلمعلومات عام  

 
 : نحة سخي ة من قبلمشروع تمام ممو ل بم 

 2007سة الفكر العربي منذ  مؤس  
 كل من: صة من وبمنح مخص  

   2018-2015مؤسسة لور من  
  2018ؤسسة التعاون منذ  م

 2020 ميمونة للتربية من العام
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 مشروع تمام 

 

 التطويري   عنوان المشروع

 

  -  نهى علي –عارفة كنعان  –سعاد سريج 
 حياة صالح   –مجدي أبو رقبة 

 
 

 

 

 مدرسة حيفا

17/9/2018  

لي ة ل مشروع التطويري لالخطة األو   

 القياديق يخاص بالفرنموذج 
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لي ة للمشروع التطويري  الخطة األو 

 

الخلفية

المؤسسة التربوية-أ

أعضاء 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
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 خلفية حول:    -1
 : المؤسسة التربوية -أ

 274) 633عندد الببهنا  ،بتبرع من  المانينا 1999سست مدرسة حيفا المتوسطة المختلطة عام  أ -
 وتعتمد مناهج الدولة اللبنانية   بنات(359صبيان و

إعداد جيل واٍع ملتزم بالقيم األخبقية ، قادر علي التّكيف والّنقد البّناء، يتحّمل  : رســالــة المدرســة -
إالار م   المسؤولّية ويتحّلى العلم واإلنتظام الّذاتّي ويعتمد على النفس في حّل المشكبت في 

 الّتعاون مع اآلخري  وع  الريق الّتسامح. 
تتطلع مدرستنا للوصول إلى بيئة آمنة وصحية ونظيفة وأجواء فاعلة للّتبميذ : رؤية المدرسة -

تحّفزهم على الّتعّلم، م  خبل توظيف اإلمكانات المادّية والبشرّية والّتعاون مع األهل و المجتمع  
 التبميذ ووعيهم ألهمّية الّتسامح مع اآلخري .  المحّلي م  أجل رفع مستوى تحصيل

 المبادرات التطويرية في المدرسة: -
SBTD, Inclusive Education, Curriculum Framework, HRCRT (human rights, 
conflict resolution and tolerance) 

 
 : تمام فريقأعضاء   -ب 
 
المركز في   التخصص  اسم العضو

 المدرسة 
مستوى 
 الصفوف 

 ورشات العمل/مبادرات تطويرية اإلعداد المهني 

 /Biology سعاد سريج
chemistry 

مديرة  
 المدرسة 

بكالوريوس علوم، تخصص رئيسي  -
biology تخصص ثانوي ،

chemistry م  الجامعة اللبنانية 

-SBTD: School Based 

Teaching Development 

-LFTF: Leader for the future 

محمد 
 بشتاوي 

Biology/ 
chemistry 

 بكالوريوس علوم، تخصص رئيسي - نائب المديرة 
biology تخصص ثانوي ،

chemistry   م  الجامعة اللبنانية
 سنة خبرة( 27)

-SBTD: School Based 

Teaching Development 

-Active Learning 

-LFTF: Leader for the future 

-FTT: Fixed Term Teacher 

(Elementary) 

-FTT Comp: Fixed Term 

Teacher Complementary 

(Intermediate)  

-GCT: Guiding and 

Counseling Teacher 

   عضو لجنة التطوير المدرسية-
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 عارفة كنعان 
(support 
for the 
team) 

 
 علم نفس تربوي 

School 
counselor 

بكالوريوس في الحقوق، ماجستير  -
التربية، ماجستير في الدعم  في 

النفسي االجتماعي، دبلوم توجيه  
 وارشاد، دبلوم دار معلمي .

جامعة  م   دكتوراه في التربية
 سنة خبرة( 34القديس يوسف )

-Psychosocial Support & 

Learning in Emergency 

- Risk Assessment: Harm to 

self or Harm to others, Suicide, 

Supervision Skills 

- Discipline & Better Learning 

Program 

- Career Guidance 

-Safe Identification & Referral 

(SIR) 

- Parenting Skills Training 

… 

 
 نهى علي

English سابع، ثام ،  معلمة
 تاسع

أدب انكليزي م  جامعة  بكالوريوس
AUL  + 

- Professional 
Management Diploma 

- Human Resources 
Diploma  

- University Teaching 
Diploma  

سنة خبرة( 20)   

-SBTD: School Based 

Teaching Development 

-Ethics in UNRWA 

-Psychosocial Support 

-Stress Management  

-Neutrality  

-Curriculum Frame Work  

-Child Protection 

-Emergency & Safety 

workshop  

-E-library  

   عضو لجنة التطوير المدرسية-

أدب عربي م  الجامعة   بكالوريوس التاسع معلمة Arabic حياة صالح 
سنة  13اللبنانية + دبلوم تربية  )

 خبرة( 

-SBTD: School Based 

Teaching Development 

-Ethics in UNRWA 

-Psychosocial Support 

-Stress Management 

-Neutrality 

-Curriculum Frame Work 

-Child protection 

   عضو لجنة التطوير المدرسية-

مجدي أبو 
 رقبة

Mathematics بكالوريوس  رياضيات م  جامعة  ؟ أستاذ
  15بيروت العربية + دبلوم تربية )

 سنة خبرة( 

-SBTD: School based teacher 

development 

-Ethics 

-Psychosocial support 

-Stress management 

-Neutrality 

-Inclusive learning 

-Human right     

   عضو لجنة التطوير المدرسية-
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  طويرية السابق ذكرها نتاالعضاء شاركوا في الدورات الجميع  -
 الخبننرة ا الكفنناءة المهنيننة اتننم اختيننار هننؤالء األعضنناء لبنضننمام لفريننق تمننام لعنندة أسننباب ومنهننا:  -

اوليننناء االمنننور ي و لنننديهم عبقنننات قوينننة منننع المجتمنننع المحلنننالخضنننوع لننندورات تطويرينننة متعنننددة و 
 .باالضافة الى انهم اعضاء بفريق التطوير

 
لمساعدة الفريق القينادي علنى بلنورة االجنراءات معلمات( 6)م تم تشكيل الفريق المساند ،  2020وفي عام  

بشكل مفصل أكثر ولتنفينذها ومتابعتهنا. وبالتنالي أصنبح الفرينق النذي سنيعمل علنى تنفينذ الخطنة ومتابعتهنا 
 .شخص يمثلون المواد التعليمية المختلفة 12مؤلف م  

 
   الفريق المساند:

 اجتماعيات(أمواج اشكنتنا )
 (Englishميسون عيسى ) 
 (Biologyفاالمة موسى ) 
 (Computerناهد عجينة ) 
 ( Chemistryسارة سبمة ) 
 (Physicsدعاء السعدي ) 

 
 :ضرورتها توضيحو  ،وصفهااختيارها،  :التطويري ة الحاجة -2
  :الحاجة التطويري ةوتحديد إختيار  -أ

 للتعلم.معالجة مشكلة انخفاض دافعية الطبب 
 
  :التطويري ة الحاجةصف و  -ب 

العدوانينة( فني السلوك الغير مرغوب فينه) العننف و لوحظ قلة الدافعية عند الطلبة م  خبل مظاهر عديدة و 
صننن ية التنننافف مننن  الحصنننص الدرسنننية مننن  عننندم االتنننزام باالنشنننطة الدرسنننة واالعتنننداء علنننى ممتلكاتهنننا و الم

ذلك نتيجة لعندم يتم تسليم بعض االوراق فارغة ا و خاصة عند االمتحانات حيث والمنزلية والشعور بالملل و 
ة الننذي الوضننع المننادي للعائلننكفنناءة االهننل فنني متابعننة ابنننائهم و عنندم عننة االهننل البنننائهم )تفكننك اسننري و متاب

عننندم مشننناركة جمينننع الطنننبب باالنشنننطة . تهمنننل واجباتهنننا التعليمنننة البنائهنننا(يرتنننب علنننى االم اننننت تعمنننل و 
او  البيئننة السننكنية فنني المخيمننات محنندودة حيننث ال يتواجنند مبعننب . (لبصنن ية )العنندد محنندود للمشنناركي ا

 ليفرغ الطبب الاقاتهم فيها  مراكز رياضية 
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 مظاهرها:  ❖
 مظاهر متعلقة بالطالب ›

 .عدم اإللتزام بالّزي المدرسي -
الصف دون إذن، ملل في الحصص الدراسّية والتفلت للخروج م  الّصف )الخروج م   -

 المشاغبة في الصف حتى يتم الرده، الخروج المتكرر للحمام أو لشرب المياه( 
تخريب لممتلكات المدرسة )رمي/ تكسير الكراسي والطاوالت، تمزيق الستائر، تمزيق الكتب  -

 المدرسية(
عدم المحافظة على نظافة المدرسة )رمي االوراق على االرض والكتابة على الطاوالت  -

 ان(والجدر 
 عدم تقدير قيمة المدرسة )بناء لما يتداوله األهل والمجتمع المحّلي م  مشاكل األونروا(  -
في الصفوف لفظيًا وسلوكيًا )كثرة الخروج م  الحصص لشراء المياه  فف م  الجو الحارالتأ -

 ومشاكل بي  الطلبة على مكان الجلوس مقابل المروحة(
 م البذيء، عدم االحترام لبعضهم البعض(التنّمر/العنف الظاهر بي  الطلبة )الكب  -
 االعتداء على المعلمي   -
 المشاغبة في الملعب )التشقلب على حديدة كرة السلة(  -
    يقوم بعض الطلبة تلميذ لم يحلوا الوظيفة(  32م  أصل   22قيام التبميذ بحل وظائفهم ) قلة -

 بانجاز الوظائف المنزلية في الملعب. 
 الغياب المتكرر   -
 التأخر الصباحي    -
 االندماج في العمل الجماعي. و  االستماع للمعلم قلة -
 اهتمام التبميذ إن كان المعلم سيخبر األهل ع  تصرفاته في المدرسة. قلة -
 )السهر لوقت  لم ياخذ قسطًا م  الراحة في منزلهالتلميذ النوم خبل بعض الحصص وكأن  -

  .متأخر(
 
 :األسباب ❖

 أسباب متعلقة ببيئة المدرسة: ›
 ( 45-40إكتظاظ الصفوف )العدد داخل الصف الواحد م  -
 نقص وقلة الموارد واألجهزة التقنّية  -
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وغير آمنة حيث انه  البيئة المدرسية غير صحّية )تركيب( حار في الّصف وبارد في الشتاء -
المعلمي  برضة في االرضية مما تسبب باصابة بعض يبحظ فتوحات وتشققات في الجدران و 

 .  وايضا تسرب مياة الشتاء الى الصفوف  ارجلهم
ضعف األنشطة البص ّية )عدم مشاركة جميع الطلبة باالنشطة البص ية( + الكادر  -

خارج الدوام المدرسي او ايام العطل التعليمي ال يستطيع مرافقة الطلبة في االنشطة البص ية 
 وسك  معظم المعلمي  خارج بيروت(للتاسع  و خاصة الجمعة )حصص االضافة

 
 : سباب متعلقة بالمعلمينأ ›

 إمتبك الخبرات م  قبل المعلمي :  ضعف -
o  المناسب للحصص الدرسية  خبرات تعليمية كمهارات لجذب التبميذ للمادة، التحضير

 وتحديد الوقت المناسب لكل هدف، إدارة الصف، توجه االنذار للتبميذ بالتدريج 
o معرفتهم ببيئة وخصوصية المدرسة وبالتالي ال يعرفون كيف يتعاملون مع   ضعف

 الطبب أو كي ية إعطائهم أمثلة م  واقعهم. 
o .رفض التطوير المهني عند البعض 
o عدم االلمام بالقواني  المتبعة في االونروا 

 
ضهم مثقل  المعلمي  القدامى ليسوا مثاليي  بالطبع ولكنهم يكرهون وال يتقبلون التغيير، وبع -

 بمعيقات ال تساعده على التغيير. 
هناك قانون الثواب والعقاب الذي ال يتم تطبيقه بالطريقة الصحيحة، وبالتالي فاألستاذ   -

 المثبت ال يحاسب حتى لو كتب فيه تقرير بأنه غير جيد، وحتى لو لم يقم بالتعليم أصب. 
 المجتمع المحلي. الحكم المسبق على المعلمي  م  قبل الطلبة او االهل او  -
 

 أسباب متعلقة باألهل:   ›
تخريب ممتلكات المدرسة ألن األهل يخبرون أوالدهم بأن المدرسة مجانية وم  واجبهم   -

تعليمك  وأن المعلمي  يأخذون راتبهم بفضل التبميذ وبدون وجودهم فب عمل للمعلمي ،  
  .ولذلك كل شيء ملك للتبميذ 

المتابعة م  قبل األهل )عدم تلبية دعوة المدرسة لإلجتماعات للتداول بالشؤون   ضعف -
 .األكاديمية والسلوكية ألبنائهم(

 عدم تقدير قيمة التعليم م  قبل بعض اولياء االمور. -
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على مدونة السلوك التي تبي  الحقوق ووالواجبات عدم االالبع المركز م  قبل االهل  -
 الدراسي.للتبميذ في بداية العام 

ضعف سلطة االهل على ابنائهم )قلة احترام الوالدي  م  خبل الصراخ عليهم عندما يتم   -
 استدعائهم لمناقشة االمور المتعلقة بالتحصيل او السلوك(.

 
 العوامل/الظروف المحيطة:  ❖

 عوامل متعلقة باألهل:   ›
 الوالدي  وخبفات عائلية( تدني الوضع اإلقتصادي واإلجتماعي )تفكك أسري، موت أحد  -
 العيش في غرفة ال يسمح للطالب باللعب وتفجير الاقاته  -
 .األهل ليس لديهم القدرة المادية ألخذهم لألماك  الترفيهية مثل مدينة األلعاب أو السينما -
 .البيوت ال تدخلها الشمس وفيها رالوبة -
 . األكل غير صحي -
 تربية ابنائهم تربية صالحة.الزواج المبكر للفتيات و عدم قدرتهم على  -
الطبق المنتشر و العنف االسري الظاهر في بيوتهم مما يؤثر على التبميذ نفسيا و   -

 اجتماعيا و بالتالي ينعكس على التحصيل الدراسي . 
 

 عوامل متعلقة بالبيئة الخارجية:  ›
 –مبئمة للعب بيئة فقيرة غير  –اإلكتظاظ في المخّيم العمرانّي و السكانّي )ال مبعب  -

 الحرمان م  المساحات( 
قلة المياة مما يسبب امراض متنوعة عند   –البنية التحتّية للمخيمات. كثرة الروائح للمجارير  -

الطبب والنتيجة لذالك الغياب المتكرر + خبل الشتاء انسداد المجاري وقطع بعض الطرق 
  و الممرات للخروج م  المخيم

+ أخبقية(. تباع المخدرات علنيًا في المخيمات + انحبل  اآلفات اإلجتماعية )مخدرات  -
  اخبقي م  خبل تجم الطلبة لمقاهي االلعاب واالفبم الغير اخبقية

التأثر بما يسمعونه م  قبل أهلهم والمجتمع حول الوضع الصعب الذي يعانيه الفلسطيني في   -
بميذ يبحظون بأن هناك  لبنان م  ناحية الحصول على وظيفة. فقد أشار مجدي بأن الت

 العديد مم  درس الطب أو الهندسة ويعملون في مجال آخر بسبب عدم توفر وظيفة لهم.
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 عوامل متعلقة بالمدرسة والمعلمين:  ›
حصة أسبوعيًا( مما ال يترك وقت لمعالجة االمور  24ثقل الحصص الدراسّية للمعّلم ) -

 المشاكل السلوكية لدى الطلبة المستجدة ومتابعة االنشطة البص ية وحل 
قلة عدد المعلمي  الموجودي  في المدرسة، بأي نشاط في المدرسة يتطلب معلمي  )موارد   -

 بشرية( قادري  على التواجد في هذه النشاالات لضبط ومتابعة التبميذ. 
 
 :والتالميذ التربويةللمؤسسة أهميتها بي ن و غات إلختيار هذه الحاجة المسو   -ت
 ترتبط هذه الحاجة التطويرّية بتحسي  تعّلم الطلبة؟كيف  •

م الطلبننة و تنننعكس إيجابيننًا علننى تحصنننيلهم  هننذه الحاجننة ألّنهننا تننرتبط مباشننرة اخترنننا بتحسننني  مسننتوى تعلننّ
 . وعلى نماء شخصيتهم االيجابية ليكونوا افراد فاعلي  بالمجتمع المحليالّدراسي 

 
 المؤسسة التربوية؟كيف تخُدم هذه الحاجة تحّقق رؤية  • 

بنننناء االكننناديمي و التقنننّدم إلنننى الوصنننول بالطلبنننة إلنننى الرقننني  و تحقينننق رؤينننة و رسنننالة المدرسنننة التننني تسنننعى 
 شخصّية الطالب 

 
 • بّي  بوضوح ارتباط الحاجة التطويرّية بالتوّجه االستراتيجي التطويري للمؤسسة  التربوية.

اإلستراتيجي للمؤسسة التربوّية ألّن غاية المؤسسنة رفنع تحصنيل الطلبنة وجعلهنم ترتبط هذه الحاجة بالتوّجه  
أبنننناء صنننالحي  متعلمننني  منفتحننني  علنننى اآلخنننري  ، يتعننناملون معهنننم بتسنننامح و محبنننة ووعننني و التواصنننل 

 اإللتزام بالقواني  (–إقتراح اآلراء -بطريقة إيجابية ) تقّبل اآلخر
ة ،اإلقتصننادية و مواجهننة التحننديات و التغيننرات اإلقليميننة ، المحليننّ  إعننداد افننراد للمجتمننع قننادري  علننى - 

 البيئة + التكنولوجيا.... ( .اإلجتماعّية  )
 دات و تغيرات مفاجئة قد تواجههم التكّيف مع أي مستج -
 
 . آراء بقية اعضاء مجتمع المؤسسة التربوية حول أهمّية هذه الحاجة ومدى إلحاحها •

المؤسسننة التربويننة يؤكنندون علننى أهميننة هننذه الحاجننة فنني الوصننول بالطلبننة إلننى أعلننى كننل أعضنناء مجتمننع 
 المستويات التعليمية ألن الحّب و الدافعّية للتعّلم و المدرسة هما األساس في بناء أي تعّلم و أّي نجاح.
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 :  (Improvement project) اختيار المشروع التطويري  -٣
ر المثاليالصف و  -أ  : (Ideal scenario)تصو 

 على صعيد المتعلم 
 أن يكون المتعلم:  

 على مستوى القوانين :-1      
 معتادًا على النظام  وإحترام المعلمي   -
 يحافظ على الممتلكات العامة في المدرسة وخارجها -
 ملتزمًا بأنظمة مدونة السلوك -

 

 :المستوى الشخصي -2
 معتزًا بذاته   -
 يسعى إلى تحقيق الموحاته باإلعتماد على نفسه   -
 يتمتع باإلستقبلية في إتخاذ القرارات المتعلقة بها وذلك يتّم عندما يعرف قدراته و ميوله وإمكاناته  -
 لديه القدرة على ضبط الَذات والّتحّكم بإنفعاالته   -
 ويتمتع بقدرة التحّلي بالتواصل اإليجابي    -
 صبوراً  -
 يتحّمل المسؤولية   -
 يمتلك شخصية قيادَية  -
يعي معنى الذهاب إلى المدرسة، بأّنه ذاهٌب ليتعّلم بهدف التعليم ال بهدف الحصول على الشهادة  -

 فقط 
 مهتمًا بظافته الشخصية.  -
 واثق بنفسه  -
 التنوع الثقافي. يفتخر بهويته الفلسطينية ويحترم ويقدر  -
 قادرًا على مواجهة التحديات وحّل النزاعات و المشكبت . -
 يتقبل الرأي اآلخر .  -
 يتمتع بروح التعاون و العمل الجماعي .  -
 يحترم و يتفهم اآلخري  .  -

 

 على المستوى األكاديمي :-٣
 متميز في التحصيل األكاديمي و الغير أكاديمي .   -
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 الذاتي و البحث و الحصول على المعرفة و التعامل معها و استخدامها يمتلك مهارات التعلم   -
 يتمتع بأنماط التفكير وخاصًة التفكير التاقد و التفكير اإلبداعي العلمي و التفكير الموضوعي  -
التعلم  يمبدع،   - على خبرات  يبني  التعلم،  مجاالت  بي   منطقية  روابط  يصنع  ناقدة.  بطريقة  فكر 

 السابقة. 
 حماس دائم ومسؤولية مستمرة نحو تعلمه. يظهر  -
 يتمتع بمستوى ممتاز م  المعرفة والمهارات والفهم في المباحث المختلفة.  -
 مساهمَا في النشاالات  المدرسّية يبحث ع  المعلومة بنفسه. -
 مندمجًا باألنشطة اإلجتماعية و البيئية متحليًا بروح المواالنة.  -
 و ان يجري التجارب المتنوعة التي تفيده في تعّلمه.يستفيد م  معّلمه عندما يحتاج إليه   -
 يتحلى بروح المرونة في التعامل بي  الطلبة و بينه و بي  المعّلم و اإلدارة، -
 ودودا مع الرفاق  -
 متمتعًا بروح الحماس و التنافس الشريف -
 يظهر التعاالف والدعم لحاجات الطلبة اآلخري   -
 .االستماع لآلخري ، واحترام آراءهميتواصل مع الطلبة بفاعلية، وقادر على  -

 

 على صعيد المعَلم 
 أن يصبح المعّلم: 

 شخصي ة : صفات 
 ذو شخصية قوية  قادرًا على ضبط الطلبة و إدارة وقت الحّصة الدرسّية . -
 يتمتع المعلم بقدر كبير م  الحرّية في إتخاذ القرارات التي تتعّلق بممارساته ونموه المهني .  -
 يمتلك روح المبادرة والنزعة إلى التجريب و التجديد .   -
يمتلك م  المهارات و القدرات و المعلومات مما يجعل منه باحثًا تربويًا يسهم في حل المشكبت   -

 التربوية عند وعيها . 
 صبورًا متفهمًا مرنًا متعاونًا مشاركًا في األنشطة و الّلجان. -
 ثًا مستدامًا لكل جديد في ماّدته.مخلصًا لعمله، ضليعًا بماّدته، ، باح -
 قادرًا على وضع قواني  الغرفة الص ّية في بداية العام الدراسّي، ومتابعتها الحقًا.  -
 قادرة على التطَور والعمل مع اآلخري  بروح التعاون والمشاركة. -

 
 صفات مهني ة : 

 الفروق الفردية في الّصف.محفزًا للطلبة، مثيرًا لدافعيتهم صاحب شخصية مرنة في التعامل مع  -
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 يوّجه و يربي ويستكشف المواهب و يعززها وينّميها ، مهتمًا بإلتجاهات و القيم والمهارات ،  -
  .يتوقع م  جميع الطلبة مشاركة عالية في األنشطة ومعايير نجاح واضحة ودقيقة -
 واثق بنفسه في تنظيم النشاط التربوي بحرية وإختبار.  -
 الَتعليم و ضبط الَصف وإدارة الوقت   يمتلك مهارات عالية في -
 يستخدم التعَلم الجامع  ومراعاته.   -
 قادرَا على استخدام التقييم التكويني المستمر للتبميذ وذلك م  أجل تحسي  تعَلمهم ،  -
قادرًا على استخدام األساليب واإلستراتيجيات التربوية الحديثة داخل الغرفة الص ّية وتفعيل الدور  -

   القيادي واألنشطة الص ّية و البص ّية للطلبة
 يستطيع إيجاد تفاعل صّفي يساعد على توسيع مدى هذا التعّلم   -
 قادرًا على القيام بعملّية تأملية نقدية بفكر فيها بأساليب والرق تدريسه في ضوء خبراته . -
وتكون هذه الواجبات  يحدد المعلم واجبات بيتية ومشاريع الببية هادفة تنسجم مع نتاجات التعلم. -

  .مبئمة ألعمار ومستويات الطلبة
يربط المعلم تطوره المهني باحتياجات الطلبة، ويقوم بمراجعة وتأمل ممارسات برامج التطوير   -

  .المهني الموجودة على مستوى الوكالة
تعلمه  يظهر المعلم معرفة علمية ومهنية عميقة ومحدثة في مجال تخصصه  ويتحمل مسؤولية  -

 المهني.
 ملمًا بقواني  المدرسة ، ملتزمًا بها، عامًب على تطبيقها  -
يزود المعلم أولياء األمور بمعلومات حول تقدم وتطور أبنائهم ويسعون إلى تمكينهم باعتبارهم   -

 شركاء
 على صعيد القائد التربوي )المدير( 

 صفات شخصي ة : 
 ى إستعداد للتطوير .صاحب رؤية واضحة ورسالة الموحة ودائم التفكير وعل  -
 التمتع بالقيادة التشاركّية . -
 يظهر معرفة شاملة وواضحة في المنهاج والممارسات  في التعليم والتقييم.  -
 التمتع بمفهوم إيجابي ويمك  م  خبله إحترام اآلخري  وتقديرهم . -
 القدرة على التواصل الفردي و الجماعي مثل اإلتصال الشفوي والكتابي .  -
 غير لفظّية ومهارات إرسال الكبم واإلستماع إليه التمتع بمهارات لفظّية و  -
لديه القدرة على إّتخاذ القرار عند الحاالت الطارئة وعلى إستقراء األحداث وإّتخاذ اإلجراءات  -

 البزمة لتفادي حدوث مشكلة ما.
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 :  صفات مهني ة
 لجميع التبميذ والعاملي  . يعزز المدير حقوق اإلنسان والَرفاه النفسي واإلجتماعي  -
 مخطط قادر على وضع خطط تربوّية وتنفيذها وتقويمها في ضوء رؤية مستقبلّية .  -
 تفعيل دور المدرسة في المجتمع .  -
 تفعيل دور المجتمع المحّلي وأولياء األمور في البيئة التعليمية .  -
 المجتمع المدرسي.رفع روح اإلنجاز والتحفيز وتفويض المهام واألدوار ألعضاء  -
 قائد فريق عمل يعمل بمبدأ المشاركة ويتمتع بالمدونة والشفافّية.  -
 يتفهم إحتياجات عمليتي التعليم والتعّلم ويعمل على تلبيتها . -
 مشرف مقيم يعمل بإستمرار على رفع مستوى معلميه وتحسي  أدائهم .  -
 مربي قدوة لزمبئه في المدرسة وخارجها . -
 المهني لجميع العاملي  في المدرسة .  ورص النممدّرب مؤّهل يوفر ف -
 صانع للمناخ األسري م  خبل تنمية العبقة اإلنسانية في المدرسة .  -
 قاٍض عادل يمتلك قدرة عالية لحل المشكبت وإعتماد مبدأ العدالة واإلنصاف وعدم التحّيز .  -
اإليجابي مع العاملي  في   يتمتع بإستقبلية إتخاذ قرارات المدرسة، كما يمتلك مهارات التواصل -

 المدرسة . 
 على صعيد األهل

 العالقة مع المدرسة :  
 يظهر األهل موافقة تاَمة على مدَونة السلوك ويحَثون أوالدهم على اإللتزام بها   -
 يلتزمون األنظمة والقواني  المدرسّية،  -
 أوالدهم . منخرالي  على نطاق واسع كشركاء في الحياة المدرسَية وفي تعَلم  -
 ويتواصل األهل مع المعلمي  والمدرسة بشكل فَعال وإيجابي.  -
 يشترك أولياء األمور في األنشطة البص ّية واإلحتفاالت و يوثقون العبقة مع المدرسة.  -

 :  العالقة مع أبنائهم

 متابعي  ألنشطة أوالدهم في المنزل والمدرسة   -
داعمي  ألبنائهم في تعّلمهم، يقّدرون و يتوقعون نتائج مرتفعة لتعّلم أبنائهم ، مّما يرفع م    -

 معنويات األبناء .
 وا يواجهون مشاكل .ناإلصغاء إلى أبنائهم والحديث معهم ع  تطّور تعليمهم ومشاكلهم إذا كا -
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 المدرسة مبنى 
 على صعيد الغرفة الصفي ة :

 مساحة كافية للمعدات التي يستخدمها الطالب مثل الكتب الخاصة به .  -
 بعد معي  بحيث الجميع يتمك  م  الرؤية .  -
 تخصيص مساحة بسيطة في الّصف حتى يمارس الطبب بعض األعمال الجماعية   -
 م .  1.1الحد األدنى لجلوس كل الالب هو  -
 بعيد ع  الضوضاء .الصف يجب أن يكون  -
 إعتدال الحرارة ألنها تؤثر سلبًا .  -
إختيار األنظمة المناسبة سواء نظام التهوئة و التكّيف أو نظام الطبيعة ومدى تأثيرها المباشر  -

 على بيئة الّصف .
 لوحات إعتبارات السبمة في تصميم الممرات . -
 لتركيز و تقوي الذاكرة .تعليق اوراق تحمل نصائح إيجابية او بعض األنشطة التي تحس ا -
 لوحات إرشادات في الّصف . -
 خزائ  خاّصة بالصف توضع فيها مستلزمات الّصف . -

 
 :  على صعيد الملعب

 تحديد مناالق إنتظار و مواقف خارجّية منّظمة للطبب  بشكل منظذم و آم  . -
 استخدام األلوان .اإلبتعاد ع  األلوان التي تشتت النظر و تجعل الطالب في خمول و تحت  -
 التشجير في األفنية و المبعب والخارجية بما يتناسب مع الموقع و المنهاج . -
 تقسييم الملعب وفق األنشطة الرياضية المتعّددة . -

 
 على صعيد الممر ات الداخلية :

 تزويد المبنى بكاميرات داخل الّصف سبلم للطوارىء و خارج للطوارىء .  -
 اآلمان و القواني  ملصقة  على جدران الممّرات .لوحات األم  و  -

 
 على صعيد المختبر : 

تزويد المختبر بجميع الوسائل و المعّدات البزمة إلجراء التجارب التعليمية في المواد العلمّية  -
 المختلفة . 
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 الداخلية البيئة
 البيئة الداخلية آمنة إلى حٍد ما . -
 التسامح . اإلنسان و كفايات حّل النزاعات و تظهر إتجاهات  حقوق  -
 بيئة مشجعة للتلميذ  -
 بيئة تتيح النشاط واالبداع  -

 البيئة الخارجية والمجتمع المحلي 
 البيئة الخارجية آمنة إلى حٍد ما . -
 البيئة الخارجية نظيفة غير ملوثة . -
 أدوار إيجابية فيها . المشاركة في مناسبة المجتمع المختلفة في لعب  -

 
 ادها إلختيار التصور المثالي: اعتم تم األسس التي    •

بناء على المعايير التي وضعتها األنروا ضم   ، و انطبقا م  رؤية المدرسةتم وضع التصور المثالي 
إالار ضمان لجودة للمدارس، باإلضافة إلى تطلعات الفريق القيادي والمعلمي  لكيف يجب أن تكون  

 المدرسة وم  فيها.
 
 : (Improvement goals)حدد غايات التطوير   -ب 

 التعلمنحو  الصف السابع البب زيادة دافعية الغاية التطويرية: 
 
لي لمشروعك التطويري: -4  التخطيط االو 

 : (Innovative intervention)م المبادرة التجديدي ةيصم  ت -أ
ولتحقينق التصنور المثنالي، قننام الفرينق بتصنميم خطنة أوليننة التني حنددها الفريننق القينادي ولحنل المشنكلة 

لمشروع تطويري يهدف إلى زيادة دافعية البب الصف السنابع للنتعلم. وقند اتفنق الفرينق علنى أن يسنتهدف 
ء مشروعهم التطنويري الصنف السنابع ألننه أول صنف فني المدرسنة )ألنهنا مدرسنة متوسنطة(، وبالتنالي هنؤال

 الطبب يمك  العمل معهم منذ الصف السابع وحتى يتخرجوا م  المدرسة في الصف التاسع. 
 

( أن ينخننرط الطننبب بفننرح فنني 1أهننداف تطويريننة وهنني ) 4صننمم الفريننق خطننة تطويريننة تتضننم  
( أن يشنننارك 3( أن يتواصنننل الطنننبب منننع اآلخنننري  بإيجابينننة ومروننننة وتفهنننم، )2عملينننة التعلنننيم والنننتعلم، )

( أن يظهنر الطنبب االنضنباط النذاتي. ينندرج تحنت كنل هندف 4ب في خلق ظروف آمننة سنليمة، و)الطب
تطويري مجموعة م  األهداف االجرائية واالجراءات التني تسنتهدف الطنبب، والمعلمني ، واألهنل. تتضنم  
األهنننننداف واالجنننننراءات التننننني تسنننننتهدف الطنننننبب مجموعنننننة مننننن  األنشنننننطة الترفيهينننننة والتعليمينننننة، الصننننن ية 
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والبص ية، داخل وخارج المدرسة، )مثل المشاركة في تحضير الدروس والمشاريع، مشاركة فني مسنابقات، 
االحتفنننال بالمناسنننبات، رحنننل وزينننارات، وغيرهنننا(، باإلضنننافة إلنننى جلسنننات توعينننة وتننندريبات حنننول مواضنننيع 

القيننادي علننى  مختلفننة منن  اختيننار الطننبب تسننتهدف مهننارات أكاديميننة وحياتيننة مختلفننة. وقنند ركننز الفريننق
إعطاء الطبب دور مهنم فني المشناركة فني العملينة التعليمينة من  خنبل تفعينل اللجنان الطببينة، وأخنذ رأي 
الطبب في اجراءات مختلفة. أما األهداف واالجراءات التي تسنتهدف المعلمني  فهني تتمحنور حنول تمكني  

 الطنبب علنى النتعلم. أمنا األهندافالمعلمي  م  بعض المهارات البزمنة لتصنميم دورس ونشناالات تشنجع 
لبنخننراط ومتابعننة تعلننم  تتمحننور حننول تفعيننل شننراكة المدرسننة مننع األهننلواالجنراءات التنني تسننتهدف األهننل ف

 .أبنائهم
 

وقنند أخننذ الفريننق القيننادي بعنني  اإلعتبننار عننند تصننميم الخطننة كننل األالننر والمننوارد التنني تعمننل منن  
واالجراءات التي وضعها الفريق القيادي تغطي مجاالت التركيز الخمسنة خبلها مدارس األنروا. فاألهداف 

( التطنور الشخصني واالجتمناعي 2( نتاجنات الطلبنة، )1التي تتمحور خطنة مندارس األننروا حولهنا وهني: )
( القينادة واالدارة. كمنا وعمند الفرينق علنى اسنتثمار 5( بيئنة آمننة وسنليمة، )4( التعلنيم والنتعلم، )3للطلبة، )

موارد التعليمية المحضرة م  قبل األنروا )رزم وأدوات وكتيبات( وعلى ادخال النشاالات السنوية المقترحة ال
 م  األنروا على الخطة.

 
يتضننم  جنندول الخطننة المرفننق، مجموعننة منن  األهننداف واالجننراءات، والمننوارد البزمننة لتنفيننذها، مننع تحدينند 

 الفئة المستهدفة والمنفذي .
 

 الخطوات المقبلة
يعمل الفرينننق القينننادي علنننى تفصنننيل بعنننض االجنننراءات والنشننناالات، ثنننم إضنننافة االجنننراءات إلنننى سننن

رزنامننة المدرسننة لتحدينند تنناريا تنفيننذها. كمننا سننيعمل الفريننق علننى تعننديل االجننراءات التنني تسننتهدف األهننل 
إلننى ذلننك  باشننراف الخبيننرة فنني بننناء الشننراكة بنني  المدرسننة واألهننل منن  قبننل الفريننق الموجننه لتمننام. باإلضننافة

سنننيقوم الفرينننق القينننادي فننني بداينننة العنننام القنننادم بوضنننع خطنننة قينننادة عملينننة التنفينننذ، وخطنننة المتابعنننة التننني 
ستتضم  معايير ومؤشرات مفصلة لألهداف التطويرية واالجرائية، مصنادر البياننات األولينة، وأدوات جمنع 

لجمنننع هنننذه البياننننات، والمباشنننرة فننني  البياننننات األولينننة. بعننند ذلنننك سنننيقوم الفرينننق بتصنننميم األدوات المناسنننبة
جمعها قبنل البندء بالتنفينذ، كمنا سنيقوم الفرينق بتحديند وقفنات للمتابعنة ليتأكندوا من  حسن  سنير تنفينذ الخطنة 

 ورصد األثر األولي لتنفيذ االجراءات.  
 
 



 

 

 

 

 

الغاية  
 التطويرية 

 وصف اإلجراءات  والنشاطات  ة اإلجرائي  األهداف ة التطويري األهداف
الفئة  

 المستهدفة 
  قائد النشاط

ي  
المشاركون ف 
 تنفيذ النشاط

تاري    خ 
 االنجاز

 الموارد 

زيادة دافعية  
طالب الصف  
 السابع للتعلم 

  : 1الهدف التطويري 
أن ينخرط الطالب  
ي  
بفرح )بإيجابية( ف 
عملية التعليم  

 والتعلم 

ي 
تصنيف  :  1. 1الهدف االجرائ 

الطالب بحسب مستوى  
تحصيلهم الدراسي  اىل ثالث  
 فئات جيد ومتوسط وضعيف  

جمع معلومات عن المستوى األكاديمي  
للطالب. من خالل التواصل مع مدراء  

ي اتوا منها طالب الصف  
ي الت 

المدارس الت 
 السابع. 

طالب الصف  
 السادس

مدراء المدارس   المرشدة
الذين اتوا منها،  
طالب الصف  

 السابع ومعلميهم 

قبل بداية  
العام 

 الدراسي 

 بطاقة الرصد، عالمات الطالب 

  

 
تحديد الطالب الذين يعانون من مشكالت    

 دراسية وتصنيفهم اىل فئات مستويات. 
طالب الصف  

 السادس
قبل بداية     المرشدة

العام 
 الدراسي 

 بطاقة الرصد، عالمات الطالب 

  

 
ي 
تصنيف  :  1. 2الهدف االجرائ 

الطالب إىل  فئات بناء عىل  
 وضعهم االنفعاىلي والسلوكي 

جمع معلومات عن الوضع االنفعاىلي 
 والسلوكي للطالب  

طالب الصف  
 السادس

المدارس   مدراء  - المرشدة
الذين اتوا منها  
طالب الصف  

 السابع

قبل بداية  
العام 

 الدراسي 

 بطاقة الرصد 

  

 
تحديد الطالب الذين يعانون من مشكالت    

انفعالية وسلوكية وتصنيفهم بحسب نوع  
 المشكلة وحدتها. 

طالب الصف  
 السادس

قبل بداية   المعلمون  المرشدة
العام 

 الدراسي 

 بطاقة الرصد 

  

 
ي 
توزي    ع :  1. 3الهدف االجرائ 

طالب صفوف السوابع عىل  
 الشعب بشكل متوازن  

توزي    ع طالب صفوف السوابع عىل الشعب  
: الجنس،  المستوى  بحسب معايير

، الوضع النفسي والسلوكي   التحصيىلي

طالب صفوف  
 السوابع

ادارة  
 المدرسة 

قبل بداية   المرشدة
العام 

 الدراسي 

عالمات الطالب، بطاقة الرصد،  
ة ومريحة، الواح،   مقاعد كبير

ي الصفوف 
 خزائن ف 

  

 
ي 
ترحيب  :  1. 4الهدف االجرائ 

المدرسة بالطالب خالل  
األسبوع األول من العام 

 .  الدراسي

جميع طالب   تزيير  المدرسة والصفوف الستقبال الطالب 
 الصف السابع 

ين    2020أيلول  المعلمون  فريق التطوير   مواد للي  

  

 
جميع طالب   تعريف الطالب بمعلميهم   

 الصف السابع 
     2020أيلول  المعلمون  المعلمون 

  

 
تعريف الطالب عىل مرافق المدرسة    

 وخدماتها 
جميع طالب  
 الصف السابع 

     2020أيلول  المعلمون  المعلمون 

  

 
القيام بنشاط لُيعّرف كل طالب عن نفسه    

ي صفه 
 
 ف

جميع طالب  
 الصف السابع 

قرطاسية، خيطان صوف،     2020أيلول  المعلمون  المعلمون 
ة  ة وكبير  طابات صغير
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احات وتوقعات الطالب     وضع صندوق القي 

 من المدرسة 
جميع طالب  

 السابع الصف 
ي  فريق التطوير  لمان الطالئر ي    2020أيلول  الير  صندوق خشتر

  

 
جميع طالب   توزي    ع الكتب والدفاتر والقرطاسية   

 الصف السابع 
كتب الصف السابع، دفاتر     2020أيلول  المعلمون  المعلمون 

 وقرطاسية 

  

 
القيام بأنشطة ترفيهية، ورياضية مثل:    

السلة، كرة  مرسح دىم والعاب رياضية )كرة 
 قدم، شد حبل( 

جميع طالب  
 الصف السابع 

المعلمون، جمعية   المعلمون 
 حق اللعب 

مواد النشاطات، صوتيات،     2020أيلول 
ادوات رياضية، حبال، تنس،  
 شطرنج، كرة ، وجبة طعام

  

 
( لبناء عالقة قوية     القيام برحلة )إىل سبلير 

  bonding tripبير  المعلمير  والطالب
طالب  جميع  

 الصف السابع 
ادارة  

 المدرسة 
المعلمون، جمعية  

 حق اللعب 
$  20باصات لنقل الطالب،    2020أيلول 

عىل الطالب تتضمن ، لوازم  
رياضية وطعام الغذاء  

 المواصالت

  

 
ي 
ترحيب  :  1. 5الهدف االجرائ 

المدرسة بعائالت الطالب  
خالل األسبوع األول وتعريفهم  

برنامج االجتماعات  
 والنشاطات 

ات   عرض برنامج لالجتماعات والمحاض 
ي ستقام مع  

لألهل، وبرنامج األنشطة الت 
 الطالب 

أهل طالب  
 الصف السابع 

     2020أيلول     

  

 
ي 
التعرف  : 1. 6الهدف االجرائ 

عىل العائالت لمعرفة كيفية  
  التعامل معهم 

تصنيف العائالت من خالل استبيان وجمع  
 معلومات وتحليل نتائجه  

أهل طالب  
 الصف السابع 

     2020أيلول     

  

 
ي 
تفعيل  :  1. 7الهدف االجرائ 

 لجنة الحياة الطالبية 
تشكيل اللجان من أستاذين من الفريق  

ي الصف  
القيادي وطالبير  من كل شعبة ف 

 السابع. 

معلمير   
 وطالب 

ين      األول  ترسر
2020 

تفري    غ أستاذين من الفريق  
اف عىل نشاطات   القيادي لالشر

 اللجنة 

  

 
احياء المناسبات الوطنية )يوم األرض(:    

حلقات لتعريف الطالب عىل مفهوم يوم 
االرض ولماذا سمي يوم االرض. اجراء  

معرض يتضمن رسومات واشغال ومالبس  
ثراثية فلسطينية وصور عن فلسطير  ما قبل  

( وبعدها. احتفال يتضمن   1948النكبة )
ي  
ي )الدبكات واألغائ 

اث الفلسطيت  الير
اثية(   الير

جميع طالب  
 الصف السابع 

لجنة الحياة  
 الطالبية 

المعلمون  
والطالب ، االهل،  
، المؤسسات غير  
الحكومية: أحالم  

، مركز   الجر 
األطفال والفتوة  

 )شاتيال( 

أذار   30
2021 

ورق كرتون  لطبع الصور،  
يوتر وبرني  ملون، ادوات  كمب

لالشغال مثل كنفا وخيطان  
للتطريز، قماش عىل شكل  

كوفية، فخاريات، خشبيات،  
مطرزات، لباس  

)المؤسسات(، مرسح   ي
ثرائ 

ي  
 متحرك، صوتيات، اكل ثرائ 
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احياء المناسبات االجتماعية )اعالن حقوق  
االنسان، يوم المعلم، يوم الطفل، يوم األم، 
، اسبوع   اسبوع التنمر، يوم المرأة العالمي
(عن   العنف القائم عىل النوع االجتماعي

طريق انشطة تتضمن: رسومات، مقاالت،  
جلسات توعية، عرض افالم ومناقشتها،  

 ت  لعب ادوار، كتابة مقاالت، احتفاال 

جميع طالب  
 الصف السابع 

لجنة الحياة  
 الطالبية 

المعلمون، األهل،   
NGOs 

حسب  
تاري    خ كل  
 مناسبة 

أدوات للنشاطات، ادوات رسم،  
قرطاسية، كمبيوتر، داتا شو،  

ازياء للتمثيل، ازياء لفرق  
الدبكة، كرتون ملون، جوائز،  
ة   ة عادية، كامير صوتيات، كامير

 فيديو، ضيافة، هدايا  

  

 
احياء المناسبات الدينية )المولد النبوي،    

رمضان، عيد الفطر( من خالل تزيير  
 الصفوف ووضع اناشيد دينية  

جميع طالب  
 الصف السابع 

لجنة الحياة  
الطالبية،  
معلمير   
 وطالب 

حسب   المعلمون 
تاري    خ كل  
 مناسبة 

ازياء دينية، حلويات، ادوات  
يير  ، ورق ملون، كرتون،    

الي 
،  قطن، غراء الصق، فل ير 

 خيش، فرد شمع مع خرطوش،  

 

 
تفعيل برنامج استعارة الكتب من المكتبة.    

واجراء اسبوع المطالعة وتقديم جوائز 
  للطالب الذين يقرأون اكير عدد من الكتب

جميع طالب  
 الصف السابع 

مسؤولة  
المكتبة  
 الطالبية 

معلمي اللغات،  
المكتبة المتنقلة )  

مؤسسة غير  
 حكومية( 

مجهزة: كتب، متنوعة،  مكتبة    
نت،   خزائن لحفظ الكتب، اني 

ي  
، ثابت ف  كمبيوتر وبرني 

المكتبة، داتا شو وشاشة عرض  
  ، ي المكتبة، لوح ذكي

ثابتة ف 
ستائر، كراسي تتناسب وعدد  

(،    40طالب الصف )  كرسي
بطاقات، جوائز، المكتبة  

 (  NGOsالمتنقلة )

  

 
ي 
تعزيز  :  1. 8الهدف االجرائ 

ي 
ي  دور الطالب ف 

المشاركة ف 
وضع األهداف والتخطيط  
لبعض الحصص واألنشطة  

الصفية والالصفية  المصاحبة  
 للمنهاج 

اح،   لمان( باقي  يقوم الطالب )أعضاء الير
اختيار، أو تنظيم الرحلة المدرسة بعد  

 مناقشة ذلك مع طالب الصف 

جميع طالب  
 الصف السابع 

االدارة، لجنة  
الحياة  

الطالبية،  
 الطالب 

وال العام ط المعلمون 
 الدراسي 

 قرطاسية 

  

 
القيام برحلة ترفيهية إىل أماكن طبيعية أو    

 تاريخية من اختيار الطالب 
جميع طالب  
 الصف السابع 

االدارة، لجنة  
الحياة  
 الطالبية 

  -آذار  المعلمون 
 أيار  -نيسان 

$  20باصات لنقل الطالب، 
عىل الطالب تتضمن  

 المواصالت وجبة الغذاء 
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القيام برحالت تعليمية ضمن الدوام: زيارة    

، زيارة   ي
معرض الكتاب، زيارة المتحف الوطت 

الكيدز مندو، زيارة الطالب إىل الجامعة  
األمريكية )متحف الجامعة، مختير األحياء،  

 المالعب الرياضية(المتحف العلمي 

جميع طالب  
 الصف السابع 

  -آذار  المعلمون   
 أيار  -نيسان 

الب، وجبة  باصات لنقل الط
 غذائية 

  

 
يقوم الطالب بتحضير بعض الدروس   

ي الصف 
حها ف   وشر

الطالب  
 األوائل 

طوال العام  المعلمون  الطالب
 الدراسي 

الب توب، داتا شو، فالش،  
 كرتون، ماركرز 

  

 
مشاركة الطالب بالتحضير لجلسات توعية    

حول العادات الدراسية الجيدة: كيف ادرس  
برنامج  وتنظيم الوقت،  بفعالية، وضع  

كيفية التعامل مع ورقة االمتحان كيفية،  
 التحضير واالستعداد لالمتحان 

الطالب،  
 األهل 

الطالب المتفوقون   فريق التطوير 
والذين لديهم  
عادات دراسية  

 جيدة 

باور بوينت، داتا شو، كمبيوتر،    
ات عن العادات الدراسية   نرسر

 الجيدة 

  

 
ي المدرسة )رسم،  انشاء نادي   

المواهب ف 
 شعر، دبكة، عزف الخ..(

الطالب ذوي  
 المواهب

ادوات موسيقية، صوتيات،     المعلمون  فريق التطوير 
ادوات ومواد للرسم، ازياء  

 للتمثيل والدبكة 

  

 
ي الرسم عىل حيطان   

مشاركة الطالب ف 
 المدرسة، )لوحات جدارية( 

الطالب الذين  
لديهم موهبة  

 الرسم 

معلمة  
 الفنون  

الطالب الذين  
لديهم موهبة  

الرسم، راسامير   
 من خارج المدرسة 

الوان لطالء االرض والجدران،    
 ادوات للرسم 

  

 
تحضير مشاري    ع طالبية  وأنشطة جماعية    

(Team  work  وتشجيع الطالب عىل )
 انجازها 

جميع طالب  
 الصف السابع 

معلمي كل  
 المواد

طوال العام  الطالب 
 الدراسي 

الب توب، داتا شو، فالش  
مموريز، كرتون، معجون،  
خشب، اسالك كهربائية،  

، الوان   لمبات، طابات، فلير 
مائية، غراء الصق، فرد شمع،  

اكسسوارات متعلقة بالمشاري    ع، 
 عدة نجارة 

  

 
مشاركة األهل لحضور عروض وأبحاث    

ي 
أبنائهم. أكير من مرة وفق األبحاث ف 

 المنهج. 

اولياء امور  
الطالب الذين  

سيقومون  
 بالعرض 

طوال العام  طالب  المعلمون 
 الدراسي 

 الب توب ، داتا شو 
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ي مادة    

 
تنفيذ حصص تطبيقية وخاصة ف

ي المختير 
 العلوم ف 

جميع طالب  
 الصف السابع 

معلمي مواد  
 العلوم

طوال العام   
 الدراسي 

ياء،   ادوات المختير كيمياء، فير 
ي    حاحياء(،   ادوات ترسر

  

 
عرض برامج محكية )محطات تلفزيونية    

    BBCوبرامج سمعية(
جميع طالب  
 الصف السابع 

معلمي  
 اللغات 

طوال العام  معلم الكمبيوتر 
 الدراسي 

 الب توب ، داتا شو، سماعات 

  

 
الطالب   حصص لغة اجنبية اضافية    

الضعفاء باللغة  
ية   االنكلير 

معلمير  اللغة    
ية   االنكلير 

    

  

 
ون بالمسابقات     اك الطالب الممير  اشر

 العلمية والثقافية داخل المدرسة وخارجها 
الطالب  

المتفوقون  
ون   والممير 

ادارة  
المدرسة،  
 المعلمون 

حسب    
تاري    خ 

المسابقة  
المحدد من  

الجهة  
 المعنية 

 المواد تعتمد عىل نوع المسابقة 

  

 
استخدام  حصص تعليمية حول كيفية   

نت الستخراج المعلومات وكتابة   االني 
 المشاري    ع. 

جميع طالب  
 الصف السابع 

معلم  
 الكمبيوتر 

نت    المعلمون   مختير كمبيوتر، اني 

  

 
جميع طالب   تدريب الطالب عىل تقنية التعلم عن بعد  

 الصف السابع 
معلم  

 الكمبيوتر 
نت    المعلمون   مختير كمبيوتر، اني 

  

 
الطالب عىل اعتماد تقنية تعلم  تشجيع   

األقران )من طالب لطالب أو لمجموعة  
 طالب( 

جميع طالب  
 الصف السابع 

جميع  
 المعلمير  

الطالب ذوي  
 التحصيل الجيد 

طوال العام 
 الدراسي 

  

  

 
ي 
اعتماد  : 1. 9الهدف االجرائ 

ي لتشجيع   نظام تحفير 
 الطالب  

ي كل مادة،  
 
ين ف تكريم الطالب الممير 

ي مرسح  
 
، والمتقدمير  باحتفال ف والمتفوقير 

   مشاركة أهلهم.   المدرسة مع

الطالب  
ي كل  

 
ين ف الممير 

مادة،  
  ، والمتفوقير 
والمتقدمير   

 وأهاليهم 

ادارة  
المدرسة،  
 المعلمون 

بعد   المرشدة، الطالب 
االمتحانات  
األوىل، بعد  
امتحانات  

نصف  
السنة، وبعد  
االمتحانات  

 الثانية 

 هدايا، ضيافة بطاقات تقدير، 
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ي كل مادة وبعد    

 
تقديم بطاقات تشجيعية ف

( يحصل  5الحصول عىل عدد محدد )مثال 
 الطالب عىل عالمتان أو هدية رمزية

الطالب  
ي كل  

ين ف  الممير 
مادة،  

  ، والمتفوقير 
 والمتقدمير  

ادارة  
المدرسة،  
 المعلمون 

ي نهاية كل    
 
ف

وحدة  
 تعليمية 

  

  

 
المتفوقير  والمتقدمير  أمام  تكريم الطالب   

 زمالئهم باستخدام عبارات تشجيعية
الطالب  

المتفوقون  
 والمتقدمير  

ادارة  
 المدرسة 

طوال العام  المعلمون 
 الدراسي 

  

  

 
ي 
:  1. 10الهدف االجرائ 

تصنيف حاجات المعلمير   
لمهارات تعليمية/تربوية )مثل  
ضبط الصف وطرق التعامل  

 مع الطالب(  

رصد حاجات المعلمير  من خالل  
االستبيان، لقاء فردي، زيارات األقران،  

ة.   المالحظة المباشر

ين األول   فريق التطوير  االدارة المعلمون   ترسر
2020 

استمارات/ استبيان معير   
 لحضور حصة درسية 

  

 
ي 
تحضير  : 1. 11الهدف االجرائ 

وتنفيذ الحصص الصفية  
بشكل يتناسب مع أنماط  

 المتعلمير  المختلفة.  

ورشة عمل للمعلمير  للتعرف عىل انواع  
المتعلمير  وكيفية التعامل معهم وكيفية  
تحضير حصص صفية وال صفية تحاكي 

 جميع االنماط. ) التعلم النشط( 

ي   المعلمون 
أخصائ 

تربوي من  
الفريق  قبل 

 الموجه لتمام

االدارة، فريق  
 التطوير 

كمبيوتر، الب توب، داتا شو،    
لوحة عرض، ماركرز، ورق،  

 حقيبة التعلم الجامع 

  

 
ي العملية    

تطبيق تقنيات التعلم النشط ف 
 التعليمية التعلمية 

جميع طالب  
 الصف السابع 

ادارة المدرسة،   المعلمون 
 فريق التطوير 

طوال العام 
 الدراسي 

رزمة برنامج تطوير المعلمير   
 القائم عىل المدرسة 

  

 
طوال العام  لجنة التطوير  االدارة المعلمون  تحضير حصص صفية تحاكي جميع االنماط  

 الدراسي 
 نموذج المشاهدة الصفية 

  

 
ورشة عمل للمعلمير  حول كيفية توظيف    

ي التعليم كاستخدام الداتا شو  
التكنولوجية ف 

واأللواح الذكية واستخراج المعلومات  
 والتعلم عن بعد 

ي   المعلمون  
أخصائ 

تربوي من  
قبل الفريق  
 الموجه لتمام

المعلمير  ذوي  
ي مجال  

ة ف  الخير
 الكمبيوتر 

، داتا شو ،     ، كمبيوتر، لوح ذكي
 شاشة عرض 

  

 
استخدام المعلم للتكنولوجيا ووسائل    

ي  
ي الصف الت 

 
ي أنماط  اإليضاح المناسبة ف تلتر
 المتعلمير  المختلفة 

طوال العام  ادارة المدرسة  المعلمون  المعلمون 
 الدراسي 

كرتون /اقالم ، افالم تعليمية   
CDs   

  

 
ي 
تصميم  : 1. 12الهدف االجرائ 

وتنفيذ تدخالت مناسبة  
للطالب ذوي المشكالت  

 الدراسية

المعلمير    ورشة عمل حول التعلم الجامع 
 الجدد 

ي  
أخصائ 

تربوي من  
قبل الفريق  
 الموجه لتمام

باور بوينت، حقيبة التعلم      
 الجامع 
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وضع خطط فردية وجماعية: وضع خطة    

جماعية لصف أو لمجموعة من الطالب  
يعانون من نفس المشكلة الدراسية./ وضع  

ي من مشكلة  
خطة فردية لطالب يعائ 

ي  
دراسية ) الخطوات موجودة بالتفصيل ف 

 الجامع( كتيب التعلم 

الطالب ذوي  
الصعوبات  
التعلمية   
ي  
ومتدئ 

 التحصيل 

المعلمون،  
 الموجهون  

طوال العام  فريق التطوير 
 الدراسي 

حقيبة  التعلم الجامع )من  
 األنروا( 

  

 
ات بير  المعلمير  القداىم    تبادل الخير

  والمعلمير  الجدد. )حضور حصص صفية(
المعلمير   
القداىم 

والمعلمير   
 الجدد 

ادارة  
 المدرسة 

طوال العام  المعلمون 
 الدراسي 

 نموذج مشاهدة صفية 

  

 
ي 
تمكير   : 1. 13الهدف االجرائ 

 المعلم بتقنيات اإلدارة الصفية 
المعلمير    ورشات عمل للمعلمير  حول" إدارة الصف" 

 الجدد 
ي  
أخصائ 

تربوي من  
قبل الفريق  
 الموجه لتمام

باور بوينت "ادارة الصف")     االدارة
NRC  ،كمبيوتر، داتا شو ،)

شاشة عرض، ورق كرتون/  
 اقالم 

  

 
حضور حصص صفية، متابعة المعلمير     

وتقييم عملية االدارة الصفية عند المعلمير   
 واعطاء التغذية الراجعة 

المعلمير   
 الجدد 

طوال العام  االدارة فريق التطوير 
 الدراسي 

باور بوينت "ادارة الصف")  
NRC  ،كمبيوتر، داتا شو ،)

شاشة عرض، ورق كرتون/  
 اقالم 

  

 
ورشة عمل للمعلمير  حول كيفية تخفيف    

 التوتر والقلق عند الطالب 
المعلمير   
 األهل  الجدد،

 Better Learningباور بوينت     المعلمون  المرشدة  
program ،(BLP) NRC  ،

 ألفضل" كتيب" نحو تعلم  

  

 
ي 
:  1. 14الهدف االجرائ 

ي العملية  
 
مشاركة العائالت ف

بوية بما يتعلق بكيفية رفع   الي 
مستوى دافعية أوالدهم  

 .  للتعلم 

ي كيفية تأمير  بيئة  
 
مشاركة العائالت ف

ل  ي المي  
 
 مريحة ومحفزة للدراسة ف

االدارة،   األهل 
 المعلمون 

باور بوينت، داتا شو، شاشة     المرشدة  
 ضيافة عرض، 

  

 
ي كيفية مساعدة ابنائهم    

 
مشاركة العائالت ف

ي الدراسة. 
 ف 

االدارة،   األهل 
 المعلمون 

باور بوينت، داتا شو، شاشة     المرشدة  
 عرض، ضيافة 

  

 
ي كيفية تشجيع ونعزيز    

مشاركة العائالت ف 
 اوالدهم عند أي تقدم 

االدارة،   األهل 
 المعلمون 

شو، شاشة  باور بوينت، داتا     المرشدة  
 عرض، ضيافة 

  

 
ي كيفية تشجيع اوالدهم    

مشاركة العائالت ف 
 عىل المطالعة 

االدارة،   األهل 
 المعلمون 

باور بوينت، داتا شو، شاشة     المرشدة  
 عرض، ضيافة 
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ي 
تفعيل  : 1. 15الهدف االجرائ 

 التواصل مع عائالت الطالب 
التنسيق الدائم بير  المدرسة وعائالت  

خالل انشاء غروبات عىل  الطالب من  
 الواتس اب

طوال العام  المعلمون   االدارة األهل 
 الدراسي 

ات، هاتف خلوي   نرسر

  

 
التنسيق الدائم بير  معلمي الدعم الدراسي   

 ومعلمي المدرسة 
طوال العام  المعلمون  االدارة معلمي الدعم 

 الدراسي 
  

  

 
لقاءات فردية مع أولياء األمور كلما دعت    

 الحاجة 
بعض اولياء،  

 األمور
ادارة  

 المدرسة 
المعلمون،  
 المرشدة

طوال العام 
 الدراسي 

  

  

 
التواصل مع األهل غير المتعاونير  عن    

طريق وسائل، التواصل االجتماعي والزيارات  
لية   المي  

بعض أولياء  
 األمور

ادارة  
المدرسة،  

 فريق التطوير 

المعلمون، مجلس  
 األهل 

طوال العام 
 الدراسي 

ي 
 تلفون خلوي، تلفون ارض 

  

 
تنفيذ أنشطة الدعم النفسي االجتماعي   

ي الكتيبات  
ة وبالتفصيل  ف  )انشطة محض 

ية(  ي المواد البرسر
 المذكور ف 

جميع طالب  
 الصف السابع 

المرشدة،  
جمعية  
 النجدة 

طوال العام  المعلمون 
 الدراسي 

دليل أنشطة الدعم النفسي  
، دليل  أنشطة حقوق  االجتماعي

االنسان، كتيبات " انا اتعامل"،  
 كتيب ادارة الغضب 

  

 
تنفيذ أنشطة حول " كيفية التعامل مع    

األحداث الضاغطة والمخاوف وكيفية  
 التأقلم معها( ارب  ع جلسات 

جميع طالب  
الصف السابع،  

 األهل 

 Betterباور بوينت،    المرشدة المعلمون 
Learning Program    " كتيب

 NRCنحو تعلم أفضل" 
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ي 
تصميم  : 1. 16الهدف االجرائ 

وتنفيذ تدخالت مناسبة  
للطالب ذوي المشكالت  

 االنفعالية  والسلوكية 

 وضع خطط فردية وجماعية للتدخل. 
 ارشاد فردي، ارشاد  جماعي  

(   case managementاجراء ادارة حالة )
 للحاالت الصعبة والعمل عىل السياق

 استخدام تقنية التفري    غ
خاء   استخدام تقنية االسي 

استخدام تقنية العالج السلوكي )تعديل  
 ) Behavior Therapyالسلوك( 

Behavior  modification ) 
ي  
استخدام تقنية العالج السلوكي المعرف 

Cognitive – Behavioral Therapy   (
CBT ) 

 استخدام تقنية العالج عن طريق الرسم 
 العالج عن طريق اللعب استخدام تقنية 

الطالب ذوي  
المشكالت  
الالنفعالية  
 والسلوكية  

المعلمون، االهل،   المرشدة
 االقران

طوال العام 
 الدراسي 

ملف تقييم الطالب المعتمد من  
قبل االنروا، بطاقات تراكمية،  
ملفات، تجهير  غرفة لالرشاد  
  ،: والدعم النفسي االجتماعي

ستائر،  كراسي ، كمبيوتر وبرني   
نت، تلفون،   ملون وسكي  ، اني 

خزانة ذات قفل ، تكييف،  
ادوات تقييم )استمارات  
واختبارات(، ادوات رسم،  

العاب تربوية، جهاز تسجيل،  
  DSM-5قرطاسية، دليل  

ترسر   سي 

  

 
تحويل الطالب ذوي المشكالت الحادة اىل    

الجهات المختصة ومتابعة الحاالت مع  
 واالهل المختصير  والمعلمير  

الطالب ذوي  
المشكالت  

 الحادة 

االخصائيون  
خارج  

المدرسة،  
عيادة االنروا،  

NGOs 

المرشدة،  
 المعلمون، األهل 

طوال العام 
 الدراسي 

استمارات التحويل، ملف تقييم  
الطالب المعتمدين من قبل  

 االنروا 

  
 

              

  

  : 2الهدف التطويري 
أن يتواصل الطالب  
مع اآلخرين بإيجابية  

 ومرونة وتفهم 

ي 
تفعيل  :  2. 1الهدف االجرائ 

ي  لمان الطالئر  دور لجنة الير
لمان المدرسي    تعريف الطالب عىل دور الير

ي يتمتع بها أعضاء  
والقيم األخالقية الت 

لمان.   الير

جميع طالب  
 الصف السابع 

ادارة  
المدرسة،  
مسؤولة  

لجنة حقوق  
ي 
 
االنسان ف
 المدرسة 

ي الصفوف،    مرئر
 ادارة المدرسة 

ين األول   ترسر
2020 

رزمة حقوق االنسان، ملف  
  ، ي اطار المنهاج، صندوق، خشتر

 رتون، اقالم ملونة ك

  

 
ي ورئيسه    لمان الطالئر انتخاب أعضاء الير

 ونائبه 
جميع طالب  
 الصف السابع 

مسؤولة  
لجنة حقوق  
ي 
االنسان ف 
 المدرسة 

ين األول     ترسر
2020 

  

  

 
لمان لوضع خطة عمله    لمان   توجيه الير الير

ي   الطالئر
مسؤولة  

لجنة حقوق  
ي 
االنسان ف 

ين األول     ترسر
2020 
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 المدرسة 

  

 
لمان حول: الوساطة     ورشة عمل ألعضاء الير

اع عىل اساس رابح  رابح.  -وحل الي  
أعضاء   
لمان   الير
ي   الطالئر

 أخصائيير  
 من قبل تمام 

     المعلمون 

  

 
ي 
توعية  :  2. 2الهدف االجرائ 

الطالب عىل مفهوم التواصل  
ي وكيفية تطبيقه   اإليجائر

أنشطة دعم نفسي اجتماعي تشجع عىل  
ي مع اآلخرين ) مع   التواصل اإليجائر

 (.  ئهم، مع أهلهم معلميهم، مع زمال 

جميع طالب  
 الصف السابع 

،     NGOsالمعلمون  المرشدة دليل الدعم النفسي االجتماعي
كتيب حقوق االنسان، كتيب انا  
اتعامل، باور بوينتس، داتا شو  
ي المرسح، شاشة عرض،  

ثابتة ف 
كمبيوتر، قرطاسية، كرتون،  

ون، ادوات الرسم ومواد  ورق مل 
الرسم واالشغال ، ازياء للمرسح،  
ة   بابتس، اجهزة صوت ، كامير

ة فيديو   عادية، كامير

  

 
انشطة دعم نفسي اجتماعي حول االصغاء    

ام اآلخرين الخ... )لعب   ، احي  الفعال، التميير 
ي  
ة، اغائ  ادوار، مرسح دىم، رقصات معير
تتعلق بالموضوع )راب(، رسومات، 

مسابقات  بير  الصفوف، عرض افالم فيديو  
 حول الموضوع ومناقشها(

جميع طالب  
 الصف السابع 

،     NGOsالمعلمون  المرشدة دليل الدعم النفسي االجتماعي
كتيب حقوق االنسان، كتيب انا  
اتعامل، باور بوينتس، داتا شو  
ي المرسح، شاشة عرض،  

ثابتة ف 
كمبيوتر، قرطاسية، كرتون،  

ملون، ادوات الرسم ومواد  ورق  
الرسم واالشغال ، ازياء للمرسح،  
ة   بابتس، اجهزة صوت ، كامير

ة فيديو   عادية، كامير

  

 
اقامة جلسات حوارية بير  الطالب لمناقشة    

مواضيع عامة تتناسب مع مستواهم  
 العمري والعلمي أو لمناقشات مشكلة معينة 

جميع طالب  
 الصف السابع 

طوال العام  المعلمون  فريق التطوير 
 الدراسي 
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اقامة جلسات حوارية بير  االدارة المعلمير     

 والطالب حول مواضيع معينة 
جميع طالب  
 الصف السابع 

طوال العام،   االدارة المعلمون 
واثناء  

حصص  
تملئة فراغ  

غياب  
 المعلمير  

  

  

 
زيارة الطالب لمؤسسات تعت  بالعجزة    

الخاصة، زيارة للبلدية،  وذوي االحتياجات 
 للجمعيات غير الحكومية 

برلمان  
المدرسة،  

لجنة الدعم  
النفسي  

االجتماعي 
 الطالبية  

ادارة  
 المدرسة 

لجنة حقوق  
 االنسان

  -آذار 
 أيار  -نيسان 

 وسائل للنقل، هدايا رمزية 

  

 
ي 
توعية  :  2. 3الهدف االجرائ 

األهل حول كيفية التواصل مع  
 أبنائهم بشكل سليم 

جلسات توعية لألهل حول خصائص النمو  
ي مرحلة  

وكيفية التعامل مع ابنائهم خاصة ف 
 المراهقة 

جميع اولياء  
 األمور

ادارة المدرسة،   المرشدة
 المعلمون  

باور بوينت، داتا شو، كمبيوتر،    
ات، ضيافة   شاشة عرض، نرسر

  

 
جلسات  توعية لألهل حول مخاطر سوء    

نت   ووسائل التواصل  استخدام االني 
ه عىل صحتهم الجسدية و   االجتماعي وتأثير

 النفسية واالجتماعية 

جميع أولياء  
 األمور

ادارة المدرسة،   المرشدة
 المعلمون 

باور بوينت، داتا شو، كمبيوتر،    
ات، ضيافة   شاشة عرض، نرسر

  

 
جلسات توعية لألهل حول تشجيع ابنائهم    

 المجتمعية عىل التطوع والخدمة 
بعض   اولياء االمور 

 الجمعيات 
ات   االدارة  نرسر

  
 

              

  : 3الهدف التطويري   
أن يشارك الطالب  
ي خلق ظروف  

ف 
 آمنة سليمة 

ي 
تفعيل  :  3. 1الهدف االجرائ 

ي تأمير  بيئة  
دور المدرسة ف 
 صحية سليمة 

ب وفحصها بشكل   توفير مياه صالحة  للرسر
 دوري 

الصحة  قسم  االدارة  
ي المنطقة 

 البيئية ف 
طوال العام 

 الدراسي 
ب   خزانات مياه للرسر

  
 

تأمير  عدد من دورات المياه مناسبة  لعدد    
 الطالب 

قسم    
الهندسة  
 باالنروا 

قبل بداية   ادارة المدرسة 
العام 

 الدراسي 

دورات مياه تتناسب وعدد 
 الطالب 

  
 

ي دورات    
 
تأمير  المياه والصابون بشكل دائم ف

 المياه
طوال العام  األذنة  االدارة  

 الدراسي 
 صابون سائل 
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ي الصفوف     
 
تأمير  اضاءة وتهوئة مناسبة ف

ي الرطوبة  
تناسب طبيعة المبت  القاسية ف 

 والحرارة وستائر للحماية من حرارة  الشمس 

طوال العام    االدارة  
 الدراسي 

يد وتهوئة،    ستائر، اجهزة تير

  
 

ي من أمراض مزمنة    
ي تعائ 

رصد الحاالت الت 
 ومتابعتها 

الطالب ذوي  
االمراض 
 المزمنة 

اللجنة  
 الصحية 

ين األول   المعلمون  ترسر
2020 

استبيان، البطاقات الصحية،  
اكمية   البطاقات الي 

  
 

المشاركة مع اولياء األمور الطالع المدرسة    
 صحي يمر به ابنائهم عىل اي ظرف  

     2020أيلول  اللجنة الصحية  االدارة االهل 

  
 

القيام بورشة عمل للتدريب عىل االسعافات    
 األولية  وكيفية التعامل مع الحاالت المزمنة 

اللجنة  
الصحية، معلم  

بية   الي 
 الرياضية 

الصليب  
األحمر، قسم  

الصحة  
 باالنروا 

 االسعافات األولية ادوات    ادارة المدرسة 

  
 

ادارة     تأمير  حقيبة ومستلزمات اسعافات اولية   
 المدرسة 

قبل بداية   عيادة األنروا 
العام 

 الدراسي 

 حقيبة اسعافات اولية  

  
 

ي مناقشة كيفية التعامل مع    
مشاركة االهل ف 

 األبناء ذوي األمراض المزمنة 
اولياء األمور  
الطالب ذوي  

االمراض 
 المزمنة 

االلجنة  
 الصحية 

مراجع طبية، مكنة الخذ     ادارة المدرسة 
 الضغط، مكنة فحص السكري 

  
 

ي 
تفعيل  :  3. 2الهدف االجرائ 

ي المدرسة 
 اللجنة الصحية ف 

ين األول   فريق التطوير  االدارة معلمون  اختيار أعضاء اللجنة الصحية  ترسر
2020 

  

  
 

احياء المناسبات الصحية ) يوم الصحة    
  ، ، السكري، التدخير  ، الغذاء الصحي العالمي

يوم االيدز، التقمل،  الخ... عن طريق  
ندوات، رسومات، اسكتشات، توزي    ع 

ز ( واستضافة اخصائيير  او  
ات، بوسي  نرسر

 اطباء. 

جميع طالب  
 الصف السابع 

اللجنة  
 الصحية 

المعلمون، اطباء او  
 اخصائيير  اذا امكن 

حسب  
تاري    خ كل  
 مناسبة 

ات، باو  ر بوينتس، داتا شو  بوسي 
كمبيوتر، شاشة عرض، ادوات    / 

، بطاقات   رسم، غذاء الصحي
 وملفات صحية 

  
 

ي المدرسة .   
 
جميع طالب   تقديم االسعافات األولية ف

 الصف السابع 
اللجنة  
 الصحية 

طوال العام   
 الدراسي 

  

  
 

ي المدرسة.   
جميع طالب   متابعة الملفات الصحية ف 

 الصف السابع 
اللجنة  
 الصحية 
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ي حمالت التطعيم والفحوصات    
 
المساعدة ف

ي 
ي تقوم بها عيادة االنروا ف 

الطبية الت 
 المدرسة. 

جميع طالب  
 الصف السابع 

اللجنة  
 الصحية 

      

  
 

ي المدرسة   
جميع طالب   حملة تشجير ف 

 الصف السابع 
االدارة،  
 المعلمون 

  -آذار  الطالب 
 أيار  -نيسان 

 اشجار، شتول ازهارشتول 

  
 

ي 
توعية  :  3. 3الهدف االجرائ 

الطالب عىل كيفية المحافظة  
عىل النظافة العامة والنظافة  

 الشخصية 

ي لهم" بيئة صحية  
استبيان الطالب ماذا تعت 

 سليمة وأمنة 
جميع طالب  
 الصف السابع 

اللجنة  
 الصحية 

ين األول   المعلمون  ترسر
2020 

 استبيان

  
 

للطالب حول كيفية المحافظة  حملة توعية    
عىل نظافة الصف والملعب ودورات المياه  
من خالل جلسات توعية وملصقات عىل  

ي الصفوف. 
 لوحات الحائط وف 

جميع طالب  
 الصف السابع 

اللجنة  
 الصحية 

ين األول   المعلمون  ترسر
2020 

ات   ملصقات، بوسي 

  
 

حملة توعية حول النظافة الشخصية    
والتفتيش عىل نظافة الشعر بشكل  والشعر 
 دوري. 

جميع طالب  
 الصف السابع 

اللجنة  
 الصحية 

ات   المعلمون   نرسر

  
 

حملة نظافة عامة للمدرسة )كل شهر أو   
 شهرين( 

جميع طالب  
 الصف السابع 

اللجنة  
 الصحية 

المعلمون، األذنة،  
 الطالب 

نهاية   -2ك
العام 

 الدراسي 

 ادوات تنظيف 

  
 

ي 
تفعيل  :  3. 4الهدف االجرائ 

ي تأمير  بيئة  
 
دور المدرسة ف

 أمنة خالية من العنف 

ام ادارة المدرسة والهيئة التدريسية بعدم   الي  
ي والمعنوي  

استخدام العنف اللفظ 
ي المدرسة. 

 والجسدي ف 

ادارة المدرسة  
 االمعلمون 

ادارة  
 المدرسة 

طوال العام  المعلمون 
 الدراسي 

  

  
 

المعلمير  المناوبير  اثناء  زيادة عدد   
احة   االسي 

ادارة   المعلمون 
 المدرسة 

طوال العام  المعلمون 
 الدراسي 

  

  
 

اتخاذ االجراءات المناسبة لمحاسبة الطالب    
الذين يشكلون خطرا جسديا أو نفسيا عىل  

 طالب المدرسة. 

الطالب الذين  
يشكلون خطرا  
 عىل زمالئهم 

ادارة  
 المدرسة 

العام طوال  المعلمون 
 الدراسي 

  

  
 

اجراء ورش عمل متعلقة باألمن والسالمة،    
 واجراء تجربة اخالء 

ادارة   المعلمون 
 المدرسة 

لجنة األمن  
ي االنروا 

 والسالمة ف 
 قوارير اطفاء   
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ي 
توفير  :  3. 5الهدف االجرائ 

بيئة أمنة وسليمة لذوي  
 االحتياجات الخاصة  

تحديد الطالب ذوي االحتياجات الخاصة  
وتصنيفهم وتحديد حاجاتهم النفسية  

 واللوجستية 

الطالب ذوي  
االحتياجات  

 الخاصة

ادارة المدرسة،   المرشدة
 المعلمون 

ين األول   ترسر
2020 

اكمية   بطاقة رصد، البطاقة الي 

  
 

ي 
تعزيز  :  3. 6الهدف االجرائ 

ي تأمير  بيئة  
دور الطالب ف 

 آمنة خالية من العنف 

جلسات توعية حول العنف والتنمر الفعىلي  
ي 
ائ   والسيير

جميع طالب  
 الصف السابع 

المعلمون، جمعية   المرشدة
 NGOsالنجدة، 

داتا شو، كمبيوتر، باور بوينت،    
 شاشة عرض، افالم 

  
 

اجتماعي حول العنف  أنشطة دعم نفسي   
ي  
والتنمر تتضمن: تنفيذ االنشطة المقررة ف 

: قيام  كتيب الدعم النفسي اجتماعي
ة عن   الطالب برسم رسومات معير

الموضوع.، عرض أفالم فيديو، مرسح دىم،  
اسكتشات ولعب ادوار، كتابة مقاالت  

وقصص ، مسابقات رياضية ) بينغ بونغ،  
 شطرنج، كرة سلة، الخ..( 

جميع طالب  
 الصف السابع 

ادارة المدرسة،   المرشدة
 المعلمون 

األسبوع  
األول من  

 شباط

  100مرسح مجهز يتسع لحواىلي 
شخص، داتا شو ثابتة، كمبيوتر،  
ميكروفونات وسماعات، شاشة  
عرض، بابيتس، كرتون ملون ،  

ورق ابيض وملون، الوان،  
 قرطاسية، علب شطرنج 

  
 

جلسات توعية للطالب حول االستغالل    
 الجنسي والتحرش  وكيفية حماية انفسهم   

جميع طالب  
 الصف السابع 

 باور بوينت، داتا شو، شاشة       المرشدة

  
 

ي 
تعزيز  :  3. 7الهدف االجرائ 

ي وفعال ألولياء   دور إيجائر
ي خلق بيئة أمنة  

األمور ف 
 وسليمة ومحفزة 

ي مناقشة  
كيفية تأمير  بيئة  مشاركة األهل ف 

ل. )كيفية حماية   ي المي  
أمنة وسليمة ف 

اوالدهم من التنمر والعنف واالهمال 
 والتحرش ( 

ادارة المدرسة،   المرشدة األهل 
 المعلمون 

باور بوينت، داتا شو، كمبيوتر،    
ات/   شاشة، عرض، نرسر

ز، ضيافة   بوسي 

  
 

نت     توعية لألهل حول سوء استخدام االني 
ه عىل صحة اوالدهم النفسية  وتأثير

 والجسدية واالجتماعية  

ادارة المدرسة،   المرشدة   األهل 
 المعلمون 

باور بوينت، داتا شو، كمبيوتر،    
ز،   ات /بوسي  شاشة عرض، نرسر

 ضيافة 

  
 

استضافة أحد أولياء أمور لماقشة مواضيع    
ي 
 األهل والطالب محددة مع باف 

ادارة المدرسة،   اللجان  األهل 
مختصير  من  

 األهل 

    

  
 

دعوة أحد أولياء األمور لمشاركة األهل    
 والطالب بقصص نجاحهم 

ادارة المدرسة،   اللجان  األهل 
 اولياء امور 
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  : 4الهدف التطويري 
أن يظهر الطالب  
ي 
 االنضباط الذائ 

ي 
تعريف  :  4. 1الهدف االجرائ 

الطالب باالنضباط والقوانير   
 المدرسية 

ي  
تدريب الطالب عىل عملية االصطفاف ف 
الملعب بالشكل السليم./ تدريب الطالب  

ول من واىل غرفة الصف/    عىل الصعود والي  
تعريف الطالب عىل كيفية استخدام مرافق  

 المدرسة بطريقة منضبطة 

طالب الصف  
 السابع

ادارة  
 المدرسة 

االذاعة المدرسية، لوحات     2020أيلول  جميع المعلمير  
ية، اقالم ملونة، طالء  كرتون

 لتخطيط الملعب 

  

 
فريق التطوير،   االدارة المعلمون  وضع مدونة السلوك ومناقشتها   

 المعلمون 
تعيير  مدونة السلوك، مدونة     2020أيلول 

 السلوك، قرطاسية 

  

 
وضع قواعد سلوك صفية يضعها الطالب    

انفسهم  باالستناد اىل بنود مدونة السلوك  
ي 
 الصفوف تلصق ف 

جميع طالب  
 الصف السابع 

كرتون، اقالم ملونة، قرطاسية،       2020أيلول  الطالب  المعلمون 
 لوحات حائط 

  

 
ي 
تفعيل  :  4. 2الهدف االجرائ 

 تنفيذ مدونة السلوك 
تعريف الطالب بمفهوم المسؤولية  

 والمحاسبة 
الطالب الذين  
يتلفون اثاث  

 المدرسة 

ادارة  
 المدرسة 

 مدونة السلوك   2020أيلول   

  

 
ي حال تم    

تحميل الطالب المسؤولية ف 
 اتالف أي من أثاث المدرسة.  

طوال العام       
 الدراسي 

  

  

 
تكريم الصف المثاىلي خالل الشهر بناء عىل    

 واعطائهم جوائز
ً
 معايير محددة مسبقا

الصف الذي  
يتمتع بالمعايير  

المحددة  
 
ً
 مسبقا

ادارة  
 المدرسة 

طوال العام  المعلمون 
 الدراسي 

 جوائز، بطاقات تقدير 

  

 
ي 
تفعيل  :  4. 3الهدف االجرائ 
 لجنة االنضباط

لجنة    تعيير  لجنة انضباط طالبية من قبل االدارة   
االنضباط  
الطالبية،  

اعضاء لجنة  
لمان  الير

ادارة  
 المدرسة 

ين األول   فريق التطوير   ترسر
2020 

تس    ي شير
 بطاقات تعريف، ئ 

  

 
ادارة     تحديد مهام ودور لجنة االنضباط  

 المدرسة 
ين األول   فريق التطوير   ترسر

2020 
  

  

 
تنسيق العمل بير  الطالب أعضاء لجنة    

ي الصف واإلدارة.   مرئر
 االنضباط وبير 

ادارة    
 المدرسة 

طوال العام  فريق التطوير  
 الدراسي 
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ي 
توعية  :  4. 4الهدف االجرائ 

الطالب للمحافظة عىل  
 ممتلكات المدرسة 

وع   جلسات لتعريف الطالب عىل المرسر
ي للمدرسة ومشاركتهم بالمسؤولية 

 التحسيت 
جميع طالب  
 الصف السابع 

ادارة المدرسة،   فريق التطوير 
 المعلمون 

     2020أيلول 

  

 
ي سوف تتخذ    

اعالم الطالب باالجراءات الت 
ي 
 حال اتالف ممتلكات المدرسة ف 

جميع طالب  
 الصف السابع 

ادارة المدرسة،   فريق التطوير 
 المعلمون 

     2020أيلول 

  

 
ي 
توجيه  :  4. 5الهدف االجرائ 

األهل عىل تشجيع ابنائهم  
عىل المحافظة عىل النظام  

 وممتلكات المدرسة 

عقد اجتماع ألولياء األمور لتعريفم  
ي للمدرسة  

وع التحسيت  واطالعهم عىل المرسر
 وكيفية المحافظة عىل ممتلكات المدرسة. 

ادارة   اولياء االمور  
 المدرسة 

 قرطاسية، ضيافة    2020أيلول  فريق التطوير 

  

 
عقد اتفاقية بير  المدرسة وأولياء األمور    

المدرسة وتحمل  للحفاظ عىل ممتلكات 
ي حال قام ابنائهم باتالف  

المسؤولية ف 
 الممتلكات 

     2020أيلول       

  

 
ي 
توعية  :  4. 6الهدف االجرائ 

المعلمير  عىل قواعد  
المحافظة عىل النظام  
 وممتلكات المدرسة 

عقد اجتماع للمعلمير  الطالعهم عىل  
قواعد المحافظة عىل النظام وممتلكات  

 المدرسة:  
ي  
المعلم اول من يدخل اىل غرفة الصف ف 

ي  
الحصة األوىل واخر من يخرج من الصف ف 
ة/     الحصة ما قبل الفرصة والحصة األخير

 شعة تنقل المعلمير  خالل الحصص/ 

ي الصفوف    2020أيلول    االدارة المعلمون 
 خزائن ف 

  

 
اختيار الصف المثاىلي لتعزيزه وفق المعايير    

المحددة مسبقا )النظافة، النظام،  
 المحافظة عىل الممتلكات،الخ...(

جميع طالب  
 الصف السابع 

ادارة  
 المدرسة 

فريق التطوير،  
 المعلمون 

 جوائز  

 
 
 
 


