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 انطلق مشروع تمام ليعالج أربعة هموم تربوّية:

غياب قاعدة معرفّية متجّذرة في السياق العربّي توّفر ما يحتاجه الممارس 
العربي لمعالجة التحّديات التي تواجهه ومتوافقة مع أفضل الممارسات 

التربوّية العالمّية،

عدم جهوزّية الممارسين التربوّيين وعدم استعدادهم لقيادة عملّية 
التطوير في مدارسهم،

ضعف جودة برامج التطوير المهنّي الُمتاحة للممارسين التربوّيين العرب،

افتقار  النظام التربوي على مستوياته كاّفة إلى الدراسات التقييمّية 
للمبادرات التطويرية  الُمعتمدة في الوطن العربي، وإلى القرارات 

التربوية المّتخذة بناًء على األدّلة.
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تمام: حركة تربوّية في المنطقة 01
العربّية

انطلــق تمــام فــي العــام 2007 مــن خــال مذكــّرة 
تفاهــم بيــن مؤّسســة الفكــر العربــّي والجامعــة 
تمويــل  اســتمرار  بيــروت.   ومــع  فــي  األميركّيــة 
تمــام  تحــّول  ودعمهــا،  العربــّي  الفكــر  مؤّسســة 
ــة  ــة تطويرّي ــة تربوّي ــى حرك مــن مشــروع تجريبــي إل
ــر مــن  ــة، ولتخــدم أكث اّتســعت لتشــمل 8 دول عربّي
850 ممــارس تربــوّي فــي 69 مؤّسســة تربوّية، كما 
ــا تربوًيــا مــن 12 جامعــة مختلفــة، و  وتضــّم 32 باحًث
ــا ، باإلضافــة إلــى ممّثلــي وزارات التربيــة،  42 مدّرًب
لتصميــم  الجهــات  كّل هــذه  تتعــاون فيهــا  بحيــث 
إلــى  مقاربــات إصالحّيــة تربوّيــة فاعلــة مســتندة 

المدرســة ولتنفيذهــا. 

كلمة تمام هي اختصار لألحرف األولى 
من الكلمات التالية:

التطوير المستند إلى المدرسة



4

 رســــــالة 
تمــــام

يعمــل تمــام كمختبــر بحّثــي يعتمــد البحــث اإلجرائــّي التعاونــي مــن أجــل التطويــر والتنميــة إلنتــاج معرفــة 
علمّيــة وعملّيــة تســاهم فــي  تحســين عملّيــة قيــادة التطويــر المدرســّي المســتدام وبلورتهــا، وذلــك لتفعيــل 
ــه، بوصفهــم  ــة ومســاهمتها فــي مجتمعاتهــا. يقــوم أعضــاء فريــق تمــام الموّج دور المؤّسســات التربوّي
باحثيــن إجرائّييــن بتصميــم برامــج مبنّيــة علــى البحــث لبنــاء القــدرات القيادّيــة لــدى فــرق مــن التربوّييــن 
تســاعدهم فــي إطــاق المبــادرات التطويريــة فــي مدارســهم، ثــّم التخطيــط لهــذه المبــادرات وتنفيذهــا 
ومتابعتهــا وصــواًل إلــى تقييمهــا. كمــا ُصّممــت هــذه البرامــج لتدعــم فــرق التربوييــن خــال عملهــم علــى 
المبــادرات التطويرّيــة الكتســاب كفايــات أساســّية لقيــادة عملّيــة التطويــر المدرســّي المســتدام. هــذه 
التصاميــم المبنّيــة علــى البحــث تتضّمــن أيضــًا اســتراتيجّيات لبنــاء شــراكات مــع المتعّلميــن، والمجتمــع 
المحلــّي، والجامعــات، ووزارات التربيــة، والمانحيــن  ومراكــز التدريــب المهنــّي، لتمكينهــم جميعــًا مــن التأثيــر 

ــة فــي دولهــم.  فــي السياســات التربوّي

رؤيـــــــة 
تمــــام

تمــام حركــة تربوّيــة فــي العالــم العربــّي تهــدف إلــى تحويــل المدرســة إلــى مؤّسســة متجــّددة ذاتيــّا تمتلــك 
خزيًنــا مــن القــدرات القيادّيــة للتغييــر. يعمــل فيهــا الممارســون التربوّيــون متكاتفيــن وبجهــود موّحــدة لبنــاء 
شــراكات مــع مختلــف الجهــات التربوّيــة مــن جامعــات، ومجتمعــات محلّيــة، ومراكــز تدريــب، ووزارات تربيــة، 
وذلــك إلعــادة تفعيــل دور المدرســة فــي تحقيــق التنميــة المجتمعّيــة  ، وبنــاء جيــل قيــادّي فاعل فــي مجتمعه. 
  التربويــون  فــي تمــام هــم قــادة  للتغييــر يســتثمرون خبراتهــم  مجتمعــًة إلنتــاج معرفــة متجــّذرة فــي الســياق 

الثقافــّي العربــّي  وإلطــاق المبــادرات التجديدّيــة للتطويــر المدرســّي المســتدام.

مؤسسة تربوّية 
مجتمعّية
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ــى  ــة عل ــث مبنّي ــات فــي البح ــى تمــام منهجّي يتبّن
التربويّيــن  الممارســين  مختلــف  مــع  التعــاون 
فــي  تحولــّي  تغييــر  قيــادة  فــي  الفاعليــن 
إلــى  وصــواًل  وتحقيقــه  التربوّيــة  مؤّسســاتهم 

المجتمعّيــة.  التنميــة 

يعتمــد تمــام البحــث اإلجرائــّي  التعاونــّي مــن أجــل 
التطويــر والتنميــة المجتمعّيــة  إلنتــاج تصاميــم مبنّيــة 
علــى البحــث تعكــس الممارســات العملّيــة الفضلــى 
للممارســين التربوييــن، و تبنــي علــى نقــاط قّوتهم، 
وتحتــرم الســياق الثقافــي االجتماعــي للمؤسســات 
البحــث  فمنهجّيــة  فيهــا.  يعملــون  التــي  التربوّيــة 
وتنقيحهــا  التصاميــم  هــذه  بتعديــل  هــذه  تســمح 
فيهــا  يوّثــق  متتابعــة   تجــارب  علــى  بنــاًء  باســتمرار 
باحثــو تمــام أفضــل ممارســات التربوييــن، وقصــص 
نجاحهــم فــي  ســياقات مؤّسســاتهم ومجتمعاتهــم 
التطويــر  حــول  العالمّيــة  بالدراســات  مســتنيرين 
التربــوي الفّعــال. بنــاًء علــى ذلــك، فإّنــه مــن أهــّم 
مســاهمات هــذا البحــث فــي تمــام هــي بنــاء قاعــدة 

البحث في تمـــــام02

المســتند  التربــوّي  التطويــر  حــول  مجــّذرة  معرفّيــة 
ــة، تســاهم فــي  إلــى المدرســة فــي البلــدان العربّي

تطويــر السياســات التربوّيــة فــي هــذه البلــدان. 

فــي  البحثّيــة  تمــام  مســاهمة  تنحصــر  ال  وبذلــك 
المــدارس  إلــى  عالمّيــًا  إدخــال ممارســات مقبولــة 
العربّيــة بــل تتعّداهــا إلــى إثــارة تغييــر فــي المنحــى 
وكيفّيــة  التربــوّي  باإلصــاح  المتعّلــق  الفكــري 
تطبيقــه، ومنهجّيــة البحــث القائمــة حــول ذلــك فــي 

العربــي. العالــم 
ُوّثقــت إنجــازات تمــام البحثّيــة وتجاربــه فــي تقاريــر 
تقنّيــة ومقــاالت علمّيــة تــّم نشــرها فــي دوريــات 
تمــام  عــن  عــروض  إلــى  إضافــًة  وعالمّيــة.  عربّيــة 
إقليمّيــة  مؤتمــرات  عــّدة  فــي  البحثّيــة  وتجاربــه 
فقــد  القيادّيــة،  للفــرق  بالنســبة  أّمــا  وعالمّيــة. 
قامــوا بتوثيــق كامــل تجاربهــم خــال العمــل علــى 
مشــاريعهم التطويرّيــة فــي تقاريــر موجــودة علــى 

تمــام.  موقــع 
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ــم  ــور أّول تصمي ــة المختلفــة، تبل ــة فــي الســياقات العربّي ــم تجــارب تمــام البحثّي فــي عــام 2012 ومــع تراك
لبنــاء القــدرات األساســية لعمليــة التطويــر تحــت عنــوان “برنامــج تمــام لبنــاء القــدرات القيادّيــة”. يهــدف هــذا 
البرنامــج إلــى بنــاء القــدرات القيادّيــة عنــد فــرق تمــام المؤّلفــة مــن معّلميــن وإدارّييــن ليكونــوا عناصــر تغييــر 
فــي مؤّسســاتهم التربوّيــة لتحويلهــا إلــى مجتمعــات مهنّيــة تعّلمّيــة ومتجــّددة. كمــا ويشــّكل هــذا البرنامــج 
خطــوة أساســّية لتوســيع مفهــوم بنــاء القــدرات القيادّيــة لتطــال أطرافــًا أخــرى مــن متعّلميــن وأوليــاء أمــور 
وشــركاء فــي المجتمــع المحّلــي. يتــّم تنفيــذ هــذا البرنامــج التدريبــّي علــى مــدى -3 4 ســنوات، ولكّنــه فــي 

الوقــت عينــه مــرن ُيقولــب بحســب ســياق كّل مؤسســة تربوّيــة وظروفهــا. 

يشتمل برنامج تمام لبناء القدرات القيادّية على العناصر اآلتية:

برنامج تمام لبناء القدرات القيادّية03

مبادىء ومرتكزات متعّلقة بقيادة التطوير 
الُمستدام والمستند إلى المدرسة ــ ركائز 

تمام اإلحدى عشر

نتائج/كفايات ُمستهدفة على صعيد الفرد، 
والفريق، والمؤّسسة

إستراتيجّيات لتدريب الممارسين التربوّيين 
وتوجيههم تتمحور حول تجربة تعّلمّية من 
صلب ممارساتهم ــ رحلة تمام للتطوير 

المستند إلى المدرسة

آلّية للتقييم وفق معايير وأدوات تقّيم 
أثر هذا البرنامج
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        المبادئ والمرتكزات

ركائــز تمــام اإلحــدى عشــر: ُتَمثــل ركائــز تمــام مبــادئ أساســّية لقيــادة التغييــر فــي المؤسســات التربوّيــة، 
وقــد انبثقــت هــذه الركائــز مــن نتــاج عــدد مــن البحــوث المتعّلقــة بقيــادة التطويــر. تشــتمل هــذه الركائــز علــى 
معــارف، ومهــارات واتجاهــات ُتطــّور أداء الممارســين، وترفــع مــن التزامهــم وحافزّيتهــم لقيــادة التطويــر 
ــة التــي  ــز تمــام األرضّي المســتند إلــى حاجــات المدرســة، ولتأميــن اســتدامته فــي مدارســهم. تشــّكل ركائ
ُتســتمدُّ منهــا النتائــج المســتهدفة وإســتراتيجيات التدريــب التــي يعتمدهــا هــذا البرنامــج لدعــم الممارســين 

التربوييــن وتوجيــه تعّلمهــم المهنــّي المّســتمر. 

 ركائز تمام

         النتائج الُمستهدفة

مــع نهايــة تنفيــذ برنامــج تمــام لبنــاء القــدرات القيادّيــة تكــون فــرق تمــام قــد اكتســبت كفايات أساســّية لقيادة 
التطويــر الُمســتدام والمســتند إلــى المدرســة. هــذه الكفايــات هــي: القيــادة التشــاركّية للتطويــر المّســتمر، 
والممارســة  الحــوار  الحاجــات،  علــى  المبنّيــة  القــرارات  األدّلــة،  إلــى  المســتندة  القــرارات  اإلســتقصاء، 
التفكرّيــة،  التخطيــط المعــّدل أثنــاء التنفيــذ بنــاًء علــى المتابعــة، التعــاون المهنــّي، الممارســة المنفتحــة 
والبعــد عــن الشــخصنة، التعّلــم بالتجريــب ومــن صلــب الممارســة، الرعايــة المهنّيــة، والتوثيــق المنّظــم 
للممارســة. كمــا و تكتســب الفــرق القيادّيــة معــارف ومهــارات أساســّية إلطــاق مبــادرات تطويرّيــة وقيادتهــا 
وفــق آليــة واضحــة فــي مدارســهم. باإلضافــة إلــى اكتســاب الفــرق اتجاهــات إيجابّيــة ُتجــاه التطويــر، والتــي 

تعتبــر أساســّية لرفــع الحافزّيــة والدافعّيــة لــدى الفــرق عنــد قيــادة هــذا التطويــر. 

أّمــا علــى صعيــد المؤّسســة، فيســاهم برنامــج تمــام بإحــداث تغييــرات تنظيمّيــة وثقافّيــة فيهــا، ُتنّمــي 
تعّلــم المؤّسســة وتطوّرهــا لتكــون مؤّسســة تربوّيــة متجــّددة تمتلــك خزينــًا مــن القــدرات القيادّيــة، وهيكليــة 

تنظيمّيــة مرنــة، وقــادرة علــى التكّيــف مــع التحدّيــات المختلفــة.
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إستراتيجّيات لتدريب الممارسين التربوّيين وتوجيههم
 
رحلــة تمــام التطويرّيــة: هــي تجربــة تعّلمّيــة دورّيــة تســمح للفــرق القيادّيــة بإطــاق مبــادرات تطويرّيــة 
ــة  ــة ملّح ــادرات تلبــي حاجــات تطويرّي ــة والتخطيــط لهــا وتنفيذهــا، ومتابعتهــا، وتقييمهــا. هــذه المب تجديدّي
ــة تمــام  ــف رحل ــة. تتأّل ــة مؤّسســتهم ورســالتها التربوّي يتفــق عليهــا المجتمــع المدرســي وتصــّب فــي رؤي
مــن سلســلة محّطــات تنطلــق بتحديــد حاجــة تطويرّيــة ملّحــة، وتصميــم مبــادرة تجديدّيــة لتلبيــة هــذه الحاجــة، 

ــم أثرهــا.  ــى تقيي ــة ومتابعتهــا، وصــواًل إل ــادرة التجديدّي ــذ المب وتنفي

يختتــم  الفريــق القيــادي رحلتــه التطويرّيــة بالتفّكــر فــي أثــر تنفيــذ المبــادرة التجديدّيــة وفــي اّتخــاذ القــرارات 
الازمــة لمأسســتها، كمــا وتمّهــد المحّطــة األخيــرة مــن هــذه الرحلــة لــدورة ثانيــة مــن رحلــة التطويــر المســتند 
إلــى المدرســة، بحيــث تنضــّم إليهــا فــرق جديــدة يتوّســع معهــا الخزيــن القيــادي لعملّيــة التطويــر فــي 

المؤّسســة.  

خــال هــذه الرحلــة، يقــوم مدّربــو تمــام بتقديــم التوجيــه والدعــم المّســتمر إلــى الفــرق القيادّيــة الكتســاب 
كفايــات تمــام المنبثقــة مــن ركائــزه، باإلضافــة إلــى المهــارات األساســّية لهــذه الرحلــة التطويرّيــة واالّتجاهات 

والدافعّيــة الضرورّيــة الســتمرارّية التزامهــم بقيــادة عملّيــة التطويــر المدرســّي الُمســتدام.
ــا  ــوازن، مّم ــو تمــام ســير عمــل هــذه الفــرق، ويقّدمــون لهــم الدعــم والتحــّدي بشــكل مت ــع مدّرب  كمــا ويتاب
ــون مــع إدارات  ــون ويتواصل ــك، يتفــاوض المدّرب ــى ذل ــّي. باإلضافــة إل ــن تطّورهــم وتعّلمهــم المهن يؤّم
المؤّسســات التربوّيــة لحّثهــا علــى تأميــن الظــروف الداعمــة لفرقهــا القيادّيــة للحفــاظ علــى انخراطهــم فــي 
أنشــطة تمــام وضمــان ديمومــة التزامهــم بقيــادة التطويــر المســتند إلــى المدرســة حّتــى بعــد االنســحاب 

ــن. التدريجــّي للمدّربي

   رحلة تمام التطويرّية

آلّية  التقييم  وفق معايير وأدوات تقّيم أثر البرنامج

يتضّمــن برنامــج تمــام لبنــاء القــدرات القيادّيــة معاييــر ومجموعــة مــن األدوات لجمــع بيانــات أّولّيــة، وبيانــات 
متابعــة خــال الرحلــة التطويرّيــة لرصــد تعّلــم الفــرق المدرســّية وتطّورهــا المهنــّي. كمــا يتطّلــب هــذا البرنامــج 
توثيقــًا مكّثفــًا لكاّفــة محّطــات الفــرق القيادّيــة وســير عملهــم علــى رحلتهــم التطويرّيــة. ويحــوي خّطــة بحــث 
تقييمــّي يســتثمر البيانــات الموجــودة عنــد الفــرق، ويضــّم أدوات أخــرى لجمــع أي بيانــات إضافّيــة لتقييــم أثــر 

برنامــج تمــام لبنــاء القــدرات القيادّيــة وقيــاس مــدى تحقيقــه لنتائجــه المرجــّوة.
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 برنامــج تدريبــي يبنــي القــدرات القيادّيــة عنــد األفــراد ضمــن مؤّسســاتهم ويســاهم 	 
فــي تحويلهــا  إلــى مجتمعــات تعّلمّيــة مهنّيــة ومتجــّددة ذاتّيــًا.

آلّيــات واســتراتيجّيات لقيــادة التطويــر المســتند إلــى المدرســة ُتعــّزز التعّلــم المهنــّي 	 
عنــد الممارســين والمؤّسســات، وتتوّســع لتتنــاول المتعّلميــن، واألهــل، والباحثيــن 
والتنميــة  التحّولــي  التغييــر  لتحقيــق  التربوّيــة  السياســات  وصانعــي  التربوّييــن، 

المجتمعّيــة.

يتشــاركون 	  العربّيــة  الــدول  مختلــف  مــن  التربوّييــن  مــن  واســعة  مهنّيــة   شــبكة 
همومهــم التربوّيــة، ويوّحــدون جهودهــم ويســتخدمون خبراتهــم المتنّوعــة للوصــول 

إلــى تحقيــق رؤيــة مشــتركة لإلصــاح التربــوي.

ــة ترعــى التواصــل بيــن الممارســين ووزارات 	  تجّمعــات لتمــام فــي ثاثــة بلــدان عربّي
ــة واســعة النطــاق  ــق أهــداف تطويرّي ــن لتحقي ــن والمانحي ــن التربوّيي ــة والباحثي التربي

وصــواًل إلــى تحقيــق رؤيــة تمــام. 

قاعــدة معرفّيــة عملّيــة ومجــّذرة حــول التطويــر التربــوّي المســتند إلــى المدرســة 	 
تغــّذي حاجــات الممارســين التربوييــن وصانعــي السياســات التربوّيــة أثنــاء قيادتهــم 

لإلصــاح التربــوّي فــي العالــم العربــّي.

مساهمات تمام 04
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 يقــود حركــة تمــام فريــق موّجــه تدعمــه هيئــة استشــارية، وعــدد مــن منّســقي التجّمعــات فــي الــدول 
المشــاركة.

د. سالي التركي
نائب رئيس مجلس إدارة مدارس 

الظهران األهلّية، المملكة العربّية 
السعودّية

د. عبد الله بن خميس 
أمبوسعيدي

وكيل الوزارة للتعليم بوزارة التربية 
والتعليم، برفوسور جامعّي، 

جامعة السلطان قابوس، سلطنة 
ُعمان

أ. ديانا قموة
مشرفة أكاديمّية، المدارس العصرّية، األدرن

د. علي البلوشي
مدير مركز الخدمة االجتماعّية ومركز 

التعّلم المستّمر، أستاذ مشارك، 
جامعة السلطان قابوس، سلطنة 

ُعمان

أ.خالد البّسامي
باحث تربوي بالمكتب الفّني 

للدراسات والتطوير، وزارة التربية 
والتعليم، سلطنة ُعمان

د. صوما بوجودة
عميد مشارك، بروفيسور، كلّية 

اآلداب والعلوم، الجامعة األميركّية 
في بيروت

أ. ديانا قموة
مشرفة أكاديمّية، المدارس 

العصرّية، األردن

د. عدنان األمين
بروفسور متقاعد، الجامعة 

اللبنانّية

د. عبد الله بن خميس 
أمبوسعيدي

وكيل الوزارة للتعليم بوزارة التربية 
والتعليم، بروفسور، جامعة 

السلطان قابوس، سلطنة ُعمان

أ. إلهام قماطي
تربوّية وخبيرة في السياسات 

التربوّية، لبنان

الشيخ خالد التركي
رئيس مجلس إدارة مجموعة 

التركي القابضة ومدارس 
الظهران األهلّية، المملكة العربّية 

السعودّية 

الهيئة االستشارية

منّسقو تجّمعات تمام في البلدان

األشخاص الداعمين لحركة تمام 05
والعاملين فيها
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يتأّلــف الفريــق الموّجــه مــن 11 باحــث، ومصّمــم برامــج، ومستشــار ومــدّرب يعملــون علــى البحــث والتطويــر 
لتصميــم تجــارب تعّلمّيــة ومبــادرات تطويرّيــة، وتنفيذهــا، وتقييمهــا لبنــاء القــدرات القيادّيــة لقيــادة عملّيــة 

التطويــر المدرســّي المســتدام.

د. ريما كرامي
مديرة تمام والباحثة الرئيسّية

أ.نضال جوني
مدّربة في تمام، مدارس 

الميمونة للتربية

أ. يسرى خطاب
مدّربة في تمام، مدرسة حيفا 

المتوّسطة المختلطة التابعة 
لألنروا

أ.فيروز سامة
خبيرة في بناء الشراكات بين 
المدرسة والمجتمع المحلّي 

أ. روال القاطرجي
المنّسقة العاّمة لتمام ومصّممة 

لبرامجه

أ.رانيا الحاج
مدّربة في تمام، المدارس 

الرسمّية ضمن منحة مؤّسسة 
“لور”

أ.نهى الشعار
باحثة ومنّسقة مشروع منحة 

مؤسسة “لور”

أ. ريانا سعد
منّسقة اللوجستّيات

أ. ديانا سري الدين
مدّربة إستشارّية ومصّممة لبرامج 

تمام

أ.رّيان قاطرجي
مدّربة ومصّممة لبرامج تمام

أ.مريم يموت
مساعد باحث

أ.هديل دبيبو
منّسقة إدارّية

الفريق الموّجه
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يضــّم مجتمــع تمــام المهنــّي العديــد مــن المــدارس المشــاركة مــن رســمّية وخاّصــة فــي بلــدان عربّيــة 
ــر المدرســّي المســتدام بالشــراكة مــع عــدد مــن الباحثيــن والمدّربيــن مــن جامعــات  مختلفــة، تقــود التطوي

متعاونــة مختلفــة. 

المدراس المشاركة

المدارس التي تستهدف الاجئين السورّيين

مدرسة الميمونة للتربية- برقايل، عّكار	 
مدرسة الميمونة للتربية- الفاكهة، البقاع	 

المدارس الخاّصة

ثانوّية الكوثر	 
ثانوّية الحريري الثانية 	 
المدرسة اللبنانّية العالمّية	 
ثانوّية السّيدة األرثوذكسّية	 

تجّمع مدارس تمام في لبنان

تجّمع مدارس تمام في األردن

مجتمع تمام 06

المدارس الرسمّية

مدرسة بزال الرسمية المختلطة	 
مدرسة ضهور الشوير الرسمية	 
مدرسة الغبيري الثانية المختلطة الرسمية	 
مدرسة التربية الحديثة للبنات - أبو سمرا	 
مدرسة جزين اإلبتدائية الرسمية	 
متوسطة كفررمان الثانية الرسمية 	 
مدرسة نزيه البزري الرسمية	 
مدرسة راشيل إده – سبعل	 
مدرسة شكيب أرسالن الرسمية	 

المدارس الخاّصة

المدارس العصرية	 
مدرسة البيان	 
المدرسة األهلية للبنات	 
مدرسة المطران للبنين	 
مدرسة المنهل العالمية 	 
مدرسة السعادة	 

المدارس التي تستهدف الاجئين الفلسطينّيين

مدرسة حيفا المتوسطة المختلطة	 

مدرسة البكالوريا- عّمان 	 
مدرسة عّمان الوطنية	 
مدرسة المونتيسوري	 
مدارس فيالدلفيا الوطنية	 
مدرسة روابي الربيع	 
مدارس المعمدانية	 
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جامعة األحفاد للبنات، السودان	 
الجامعة األميركّية في بيروت، لبنان	 
الجامعة األميركّية في القاهرة، مصر	 
الجامعة العربّية المفتوحة، األردن	 
جامعة أسيوط، مصر	 
جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن، المملكة 	 

العربّية السعودّية
جامعة قطر، قطر	 

المدارس الرسمّية

مدرسة عائشة أم المؤمنين  للتعليم ما بعد 	 
األساسي

مدرسة اإليثار للتعليم األساسي	 
مدرسة اإلزدهار للتعليم األساسي	 
مدرسة المشارق للتعليم األساسي	 

المدارس الخاّصة

مدرسة دار الفكر	 
مدارس الظهران األهلية للبنين	 
مدارس الظهران األهلية للبنات	 

المدارس الخاّصة

مدرسة الحصاد النموذجّية	 

المدارس الرسمّية

مدرسة أسيوط التجريبّية	 
مدرسة خديجة يوسف الثانوّية	 
مدرسة عصمت عفيفي اإلعدادّية	 

المدارس الرسمّية

مدرسة أبو بكر الّصّديق اإلعدادية المستقلة	 
مدرسة أحمد بن محمد آل ثاني الثانوية	 

المدارس الخاّصة

ثانوّية األحفاد	 

المدارس الرسمّية

مدرسة جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن-قسم 	 
الحضانة

مدرسة جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن -القسم 	 
اإلبتدائي

متوسطة وثانوية جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن 	 

تجّمع مدارس تمام في ُعمان

المملكة العربّية السعودّية

الجامعات والمراكز المتعاونة

فلسطين

مصر

قطر

السودان

مدرسة الوادي الكبير للتعليم ما بعد األساسي	 
مدرسة حيل العوامر للتعليم	 
األساسي	 
مدرسة كعب بن زيد للتعليم األساسي	 

جامعة السلطان قابوس، سلطنة ُعمان	 
الجامعة اللبنانّية، لبنان	 
برنامج مهارات التواصل في الجامعة األميركّية 	 

في بيروت 
جمعية المقاصد اإلسالمّية الخيرّية	 
مركز اإللتزام المدني وخدمة المجتمع 	 
مركز حماية الطبيعة	 
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منذ 2007

المانح الرئيسي

2015-2018 منذ 2018 2020-2024

2020-2022

كانــت مؤّسســة الفكــر العربــي الداعــم الرئيســي لمشــروع تمــام. فقامــت بتزويــده بتمويــل ســخّي طويــل 
األمــد امّتــد إلــى مراحــل تمــام األربــع. ثــّم تلّقــى مشــروع تمــام منــح إضافّيــة مخّصصــة مــن أجــل بنــاء 
خزيــن قيــادي فــي مــدارس حكومّيــة فــي لبنــان، ومــدراس تســتهدف متعّلميــن فــي ظــروف حياتّيــة صعبــة 
)الاجئيــن الفلســطينّيين والاجئيــن الســورّيين(. فــي عــام 2020، تمّكــن منّســقو تجّمــع تمــام فــي ســلطنة 
ُعمــان مــن الحصــول علــى منحــة بحثيــة ســخّية لتقييــم أثــر برنامــج تمــام لبنــاء القــدرات القيادّيــة فــي مــدارس 

ُعمان المشاركة ودراسة العوامل التي تساهم في تحقيق إصاح تربوّي في السياق الُعماني.  

منح مخصّصة

منح بحثّية

المانحون في تمام07



فــي الواقــع، تمّثــل تمــام فــي جوهرهــا ثــورة مكتملــة األركان فــي مجــال معالجــة قضايــا 
التعليــم بأســاليب ومناهــج مبدعــة مرنــة غيــر تقليدّيــة تســتند إلــى خبــرات متراكمــة مــن 

علمــاء وأســاتذة تربوّييــن متخّصصيــن فــي هــذا المجــال. 

– أ. عادل عبد الله 
رئيس قسم الفنون، ثانوّية األحفاد، السودان 2020    

علــى  حّققناهــا  التــي  التنميــة  هــذه  علــى  الموّجــه  تمــام  فريــق  لكاّفــة  جزيــًا  شــكرًا 
التغييــر بعينــه  المســتويين الشــخصّي والمهنــّي والتــي ال تقــّدر بثمــن. تمــام هــو 
والتطويــر الــذي يضعنــا أكثــر أمــام مســؤولّياتنا فــي كيفّيــة التعاطــي مــع أقطــاب العملّية 
التحّديــات علــى اختافهــا وتنّوعهــا ومحاولــة معالجتهــا بمنهجّيــة  التربوّيــة ومواجهــة 

تربوّيــة فّعالــة تؤّســس لتطويــر مجتمعــي أوســع وأشــمل. 

– أ. فاطمة سامة
مديرة مدرسة الغبيري الثانية المختلطة الرسمّية، لبنان، 2018    

قليلــة هــي المشــاريع العربيــة التربوّيــة التــي عّمــرت، ونــكاد نجــزم أّن مشــروع تمــام 
“التطويــر المســتند إلــى المدرســة” هــو المشــروع العربــّي الوحيــد الــذي اســتمّر تســع 
ســنوات دون انقطــاع وال يــزال، آمليــن لــه االســتمرار واالنتشــار. َيعتبــر مشــروع تمــام أّن 
بنــاء مجتمعــات تمــام المهنّيــة مدخــل لــردم الهــّوة المزمنــة الموجــودة بيــن الممارســين 

ــاع القــرار.  التربوييــن، والباحثيــن األّكاديمّييــن، وصّن

– د. عمر برمان 
مخبر البحث تعليم-تكوين-تعليمّية، الجزائر، 2016    
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