
 

 قصص نجاح من مشروع 

 تعزيز جودة التعليم في مدينة القدس/ مدارس األوقاف

 

 جاءت قصص النجاح هنا في اطار مجموعة مبادرات التعلم العاطفي االجتماعي المنفذة من قبل المعلمات 

 اللواتي استهدفن في اطار مشروع )تعزيز جودة التعليم في مدينة القدس/مدارس األوقاف( 

 

 ( المعلمة ديانا عناني 1

 :جئة "ج" اسم المدرسة  مدرسة دار الفتاة الّلا
 :اسمعوني وافهموني، فأنا  موجودة. اسم المبادرة 
 :اا الااالاي امساسايا ما   الهدف العام من  المبنادرة االرتقاا  االمتاتوا التاعميماي ى ادا االاااّ اللا

 خّلل مخاااة مشاكمها االجتماعياة والعاافياة.
  57: غير مباشر                         1:         مباشر           طلبة المستهدفي :عدد ال 
 :)وصف المشكلة  التي تعالجها المبادرة ) بشكل مختصر 

الطاالاة االراغم م  أنها ال تعاني م  أي مشاكل عقمية أو ذهنية ولك  المعمماّ دائمًا يشكي  م  تحليمها   
المتدني أو المتذبذب وم  عدم اكتراثها أو اهتمامها. وهي عدوانياة في   ال ضايقها أ د م  زميّلتها،  تى 

اااا جعااال الطاالاااااّ  ت  ناااا  الماعاااّ معهاااا. ترماااي الكتاااّ وتااارفع أثناااا  الماعاااّ معهااا ا فاااي اعاااع ام يااااا مما
المشاركة في اعع الحلص، تتعمد أ يانًا الخاروج اح اة اساتخدام الحمااام وتتلياّ لويا  اوبال هرو اًا ما  
الحلاااص، فاااي اعاااع ام يااااا تحااااول لفااا  النامااار فاااي مااا  خاااّلل النياااام اأعماااال ت عااال زميّلتهاااا  تشاااتت  

 وبضحك  عمى  ركاتها مماا  اير علاياة معمماتها.

اة وياال الااد  االاداري اطربقاة تاو ي اأنهاا احاجاة لو تاوا ، أو   ال م  أناها تحّ ا تضاني بداية كال  لا
ااد الكااذب عمااى اعااع المعماماااّ اقلااص  أناهااا تعاااني ماا  مشااكمة أو نقااص. كمااا وأا  لااد ها خيااال واسااى وتتعما

  ول اسرتها م  و ي الخيال )الكذب لمماهور كاايي زميّلتها(.



 ة التي كانت أكثر تأثيرًا: شرح للفعالي 

اااالطااى كاال الفعاليااااّ كاااا لهااا أثاار اشااكل أو ااا خر، وعنااد محاولااة االختيااار لفعالياااة وا اادة كاااا امماار  اا اًا 
ل  وا تاج مناي الكاير م  التاأمل.اعدها فكاّر أناا  ر اماا كااا الماقاا  امكاار تاأثيرًا عماى الطاالااة وكااا نقطاة تحاوا

ل لي  تاى في تليير خطاة التادخل، وجعمني اتعااا لها في سموكها وفي عّل يتها معي وكاا أيضًا نقطة تحوا
".  يااي عرفاا  أنننا ومنن   نن ليمعهااا اشااكل كاياار كاااا فااي أول جمتااة تعاياار عاا  المشاااعر، تحاا  عنااواا "

اكل تفا يل كايرة ع  عّلية الطاالاة اأهمهاا، زميّلتهاا ومعماماتهاا. وما  هناا عرفا  التااّ الرئيتاي لكال المشا
  . راساايا الاتاي اسااترع  انتاااهي وجعماا  تلارافاّ الطاالاااة تكااوا بهاذب الطاربقااة و التااالي أثاااّر عماى تحلاايمها الدا
ما  هااذب ال متااة عرفاا  عّليااة الطاالاااة اأهمهااا، رفضاها لهاام، اااعورها االلر ااة واالخااتّل  عاا  زميّلتهااا،  يااي 

ا تارا الطاالااة كال ما   ولهاا وتارا ااأاا  ياتهاا هاي لكلا االاة أب يحتضنها وأما تحتوبها وأخوة يحااونها، هكذ
الو ياادة المميئااة االمشاااكل. فااي هااذب ال متااة أيضااًا عرفاا  ماا  الطاالاااة كرههااا لمعمماتهااا  يااي  اارا   اأنهااا 
تكرهه ا جميعه ا ااستانائي أناا وماد رة المدرساة والمراادة التار وبااة، كانا  تتمناى لاو أاا وا ادة منااا هاي والادتها 

راسااة. وماا  الحنينيااا ة. ماا  هنااا أيضاااا كاااا واضااحًا ساااّ عاادوانيتها، ضاار ها للميّلتهااا، رفضااها لمحلااص ولمدا
ات ماا  كّلمهاا وتعايراتهااا، فهااي  خاّلل اااايي ال متااّ كاااا االكتئااب أيضااًا ما  أهاام العااوارت الاتاي كاناا  تتضا

ا. ياد يكاوا هاذا أيضاًا أ اد تشعر اأا جميى م   ولها يكرهونها، ولد ها خو  اأناهم جميعًا سيتركونها  وماًا ما
 أسااب رفضها لآلخرب ، فهي تخا  أا  تركها م  يحاونها كما ي دث معها في الاي .

لذا أعتقد اأاا هذب الفعاليااة كانا  امكاار تاأثيرًا، فقاد اساتطع  تشاخيص المشاكمة وتحد ادها، تحد اد ةليااة وخطااة 
القااادرة عماااى التاااأثير عماااى ساااموكياتها واالرتقاااا  التااادخل، والحلاااول عماااى ثقاااة الطاالااااة مااا  ماااا أعطااااني ال قاااًا 

.  امتتواها امكاديميا

  : قصة نجاح 

مى انها  خطاة العمل مى الطاالاة المتتهدفة والاتي كاا الهد  م  العمل معها االرتقا  امتتواها التاعميمي 
ة مواضى.م  خّلل العمل عمى فهم وتحتي  وضعها االجتماعي والنافتي اعّر االان اح والفخر في ع  دا



ا وجدّ يالاًا م   بدايًة وعندما اتا ه  لي الطاالاة يائمًة: "مس في الك اليوم مفاجأة"، وعندما دخم  اللا
اكرًا يا ”مكتو ة عمى الماوح. وعندها يال  لي الطاالاة:  I Love Youالكيك،  ا ملبا ، بّللي ، وكممة 

 “.مس، إنتي الو يدة الماي يدرتي تحميمي مشاكمي

النا اح كذلك جمياًا م  تلرفاّ الطاالاة، فها هي يد َعَدَل  ع  فكرة االنتحار و دأّ ترا اأا هناك  وكاا
اااا، تنااادم  ماااى  فاااي الحيااااة أماااور جميماااة وأااااخان نحاااااهم وبحاونناااا. بااادأّ تمعاااّ ماااى زميّلتهاااا فاااي اللا

 المعماماّ في الحلص وتحاول أا تتفهم معماماتها ونحتوبهم عمى  د تعايرها.

لااذلك فالنا اااح لاام يقتلاار عمااى المدرسااة فحتااّ، باال ويااد انعكااس عمااى الاياا ، وكاااا ذلااك واضااحًا  إضااافةً 
 ينمااا ياماا  ولياااة امماار اشااكري هاتفياااًا عمااى جهااودي مااى الطاالاااة وأخارتنااي اأنهااا لمتاا  تحتاانًا ممحو ااًا 

 عمى سموك ونفتياة الطاالاة في الاي  وعمى  ااها لمداراسة.

عمى تحليل الطاالاة امكاديمي،  يي كاا هناك تطوار في ات اهاتهاا نحاو الاتاعمم، هذا كما  كاا ل  تأثير 
 ااهااا لممااواد، رضاااها عاا  ذاتهااا وعمااى سااموكها االحلااص ومااى المعماماااّ. هااذا أيضااًا أثااار عمااى عّلماتهااا 

 الاتي بدأّ االتاحت  واالرتفاع.

ااا ذاتاا ، رأ  ااته ا وهاا  يقماا  افعاليااااّ جماعيااة كمااا وأنانااي اااعّر االنا اااح مااى االااااّ أخرباااّ ماا  اللا
.  ضور امهالي اعادد كايار فاي  اوم فعالياة امسارة "أناا وأسارتي"  ياي  ر ا   واالبتتامة عمى وجوهه ا
تها( وذلك عماى  ادا ياولهم  كل االاة عمى دعوة أي فرد مقراب لها م  أسرتها )والدتها، والدها، خالتها، جدا

م مس ديانة الاناّ ما ياموا ماا نشاارك ون ناا كمااا  اايناا نشاارك مناا  "منا  ورية الفعالياة مكتوب عميها اس
كناا عارفي  أكيد  تكوا فعاليااّ  موة". و افعل اعد كال فعاليااة جاا تني ردود فعال إي ابيااة ما  العد اد ما  

اااا أداا إلاااى زباااادة  ااااه ا وانتماااائ ه ا الطاالاااااّ ومااا  امهااال اااااكرب  لاااي تاااأثيري اىي اااابي عماااى بنااااته ا مما
.   لممدرسة وارتفاع تحليمه ا الداراسيا

،  ياي ساعدّ بر باة اعاع  أماا ال انّ الاذي لم أتويعا  ولام يكا  فاي خطاتاي فهاو تاأثير المااادرة الخاارجيا
الفعاليااّ الاتي يم  بتطايقها ويد ايتات  واااقا  فاي ماداري أخارا، فاّا دلا ذلاك عماى ااي ، دلا عماى 

  ابيا الممموي م  ِيَال ال ميى.ن اح هذب الفعالياّ وأثرها اىي



 :الع ائق و التحديات 
العااائ   امكااار لااديا كاااا هااو المعماماااّ الماااواتي تتعاماال معهاا ا هااذب الطاالاااة، ماا  خااّلل عممااي معهااا  -

ااهل التاااأثير عمااى امافااال فاي  ااال اكتتااا  ثقااتهم وتليياار سااموكهم، لكاا  ل سااا  اكتشاف  أنااا  ماا  التا
ااعّ التااأثير عمااى اااخص كاياار سااناًا، راااالراغم ماا  اجتماااعي معهاا ا أكااار ماا  ماارة و لااولي  فماا  اللا

د  عمااى وعااود اااالتاليير لكاا  ل سااا ذلااك لاام يكاا  ممكنااًا. تاقااى المعمامااة علاااياة، تعايااّ، تلاار ، تهاادا
 وغير ذلك.

ااا التاحااداي الاااذي واجهتاا  فهااو مشااكمة الوياا  ولكاا  اااالراغم ماا  ذلااك فقااد كاااا هناااك تليياار كاياار فااي  - أما
 لراغم م  أاا خطاة التادخال كان  يليرة.الحالة اا

  : ت صيات 
متاااااتقاًّل ي اااااّ العمااااال عماااااى ت هيااااال وتااااادربّ وتوضااااايت ماااااوجل عااااا  الحالاااااة لممعمامااااااّ ماااااى مراعااااااة 
خلو يتها، ونعطا هم ناذة ع  خطة العمل يال الاد  اخطاة التدخل وأا يكوا ذلك ااجتماع احضور 

تعاوا أكار م  المعماماّ امخربااّ.  ياي أناناي أعتقاد أاا االدارة وأ د أفراد المؤستة  تى يكوا هناك 
المعماماّ يد يشعرا اأهمياة التاعاوا اشاكل أكاار  اي  يشاعرا برسامياة الموضاوع و أناا  لايس فقا  مااادرة 
لمعمامااة وستمضااي. راااالراغم ماا  أنانااي يماا  بااذلك أثنااا  العماال إالا أاا التليااار اتااموك الكعماماااّ كاااا ةنياااًا 

 و غير ممحوظ أ يانًا أخرا.أ يانًا أ

 

 

 عزة جمال عبدربه المعلمة( 2

 :دار الفتاة الالجئة األساسية ج  اسم المدرسة 
  :ثقتي بنفسي تدعمنياسم الماادرة 
  :الدعم النفسي للطالبة واعطاءها الثقة بالنفس الهد  العام م  الماادرة 
        : 26غير مااار :                    1مااار:              27عدد الطماة المتتهدفي 
 :)وصف المشكلة  التي تعالجها المبادرة ) بشكل مختصر 



الطالبننة فنني الصننف الثنناني األساسننيا تةنني  الطالبننة مننب جنندتها ألمهننا بسننبد انفصننال األم واأل  ا بعنند 
 االنفصننال تزوجننت األم منن  شننخز ج ننر وتننزوج األ  منن  سننيدة أ ننرها قامننت الجنندة بأ نن ها وأ تنني  لهننا
لحضانتهاا الجدة سيدة كبيرة في الس  وتعاني م  األمراض ولها زوج مريض أيضًاا وي جد قضايا ومحاكم 

 بينها وبي  والد الطالبة وأ  اتها.

ا ده األ  ات كفيفة وتحتاج عناية واهتمام كبينري  ا تةني  الطالبنة فني صنرام مسنتمر بني  جندتها التني 
  يش ه ص رة الجدة أمامها وأمام أ  اتها .تش ه ص رة األ  أمامها وبي  األ  ال ي 

الطالبة ذات قدرات عقلية جيدة ا وضنعها األكناديمي أتنأثر بالمشناكل التني ت جند فني  ياتهنا والتني تخلقهنا 
الجدة واأل  ا اذا كان هناك  الفات ومشا نات بي  الطنرفي  الجندة واأل   أننعكس ذلني عليهنا وتحصنيلها 

من  عننف تجناه زميالتهناا تندني تحصنيلا سنر ان وتشنتت ا اسنتهتار وال  وتصرفاتها دا ل الغرفنة الصنفية
 مباالة واهمال في دروسهاا اضطرا  و  ف مما ه  جتي.

األم غير م ج دة في  ياتها ك نها تزوجت م  رجل ج ر وال تطلد مشاهدة ابنتهاا األ  دائما يعد الطالبنة 
 بأنه س ف يحضر أل  ها عنده لكنه ال يفي ب عده.

أ يانًا تلجأ الجدة الى جارتها في تدريسها ويك ن هناك تقندم وتحسن  علنى تحصنيلها ونتائجهناا وعنندما ال 
 تجد الجدة م  أدرسها فالنتيجة السلبية تك ن ظاهرة

  :شرح للفعالية التي كانت أكثر تأثيرا 

ثير االكار عمى الطالاة، كاا لنشاط ))هيا نلا ) الطالاة المتتهدفة ( اكممة و فة جميمة ن دها فيها(( التأ
 تم تنفيذ النشاط امشاركة جميى االااّ اللا وداخل اللرفة اللفية.

أخاّر الطالااّ أننا سنختار االاة م  االااّ اللا وسنقوم اكتااة كممة جميمة عنها أو  فة جميمة نراها 
 اافة عمااى الاطايااة تخاارج فيهااا ونكتاهااا اكممااة وا اادة عمااى اطايااة  االيرة . وكاال االاااة تقااوم اكتااااة كممااة أو 

 وتقوم بوضعها عمى التاورة. دوا أا تكتّ الطالاة اسمها عمى الورية.



                                                

                               

 

اعااد االنتهااا  ماا  كتااااة اللاافاّ والكمماااّ وماااذا كتااا  الطالااااّ عاا  زميمااته ، يمنااا اقاارا ة الاطاياااّ وكتااااة 
اللفاّ عماى التااورة ، ثام يمناا ااالتعر  عماى اللافاّ او الكممااّ ال ميماة التاي تكارّر لكتابتهاا عماى وردة 

 ورقية كن  يد أعددتها متاقًا لمنشاط. 

النشاااط أنهااا تتحمااى الاافاّ جميمااة وأا هااذب اللاافاّ تراهااا فيهااا زميّلتهااا فااي عرفاا  الطالاااة ماا  خااّلل هااذا 
 اللا.

اعاد تنفياذ هاذا النشااط تام كتار الحااجل الموجااود باي  الطالااة وزميّلتهاا االلاا وأ ااح  يشااركنها فاي كاياار 
 م  امنشطة واملعاب ال ماعية.

  قصة نجاح 

ساي، تحلايمها امكااديمي باي  متوسا  وجياد تعااني ما  الطالاة المتتهدفة هي االاة فاي اللاا الاااني امسا
مشاااكل أسااربة اتاااّ انفلااال الوالااد   ، وابتعادهااا عنهمااا فهااي ت ااي  فااي بياا  ال اادة )أم والاادتها( ، انفلااال 
الوالااد   والاعااد عنهمااا ساااّ لهااا الكاياار ماا  المشاااكل واللااعو اّ مااال تاادني متااتوا التحلاايل االكاااديمي ، 

لص اللفية ، الّلمااالة واالساتهتار أ ياناًا ، عادم الاقاة ااالنفس ، الخاو  والتاوتر التشت  والتر اا في الح
 في اعع الموايا أ يانًا، عدم التقال م  االااّ  فها ، عنا لفمي وجتدي أ يانًا.



" ثقتنني فااي ماااادرة أسااميناها :   2017/2018تام العماال مااى الطالاااة خااّلل الفلاال الدراسااي الااااني ماا  العاام 
كاا الهد  م  اختيار هذا االسم لمماادرة أا الطالاة تعاني م  عدم ثقة بنفتها  ياي كااا  تدعمني "بنفسي 

الخااو  والتاااردد ملااا ااا لهاااا فااي العد اااد ماا  المواياااا فاااي اللرفااة اللااافية وفااي عّليتهاااا بااي  زميّلتهاااا فاااي 
 اللا.

امنشااطة ال ماعيااة امشاااركة اااايي أثنااا  تنفيااذ الماااادرة يماا  اعماال أنشااطة فرديااة مااى الطالاااة نفتااها ، و عااع 
 االااّ  فها والتي كان  امنشطة ال ماعية داعمة ل نشطة الفردية التي ُنفذّ مى الطالاة .

ركلنا في أنشطتنا الفردية عمى إبراز ال وانّ اىي ابية عند الطالاة، وكذلك عمى سموكياّ  حيحة ومرغوب 
اتفقنا في جمتاتنا الفردية عمى التخمص م  ال وانّ التماية فيها ترغّ الطالاة في أا تتلا وتعمل بها كما 

والتاموكاّ الليار مرغاوب فيهااا التاي كانا  تلاا ّ الطالاااة فاي اعاع المواياا ، وأثنااا  تعاممهاا ماى االااااّ 
                فها ، مما ساّ عدم تقال زميّلتها لها وعدم مشاركتها في المعّ والعمل معها ضم  م موعاّ .            

 اعد العمل مى الطالاة في الماادرة ارأ تلير كاير عمى الطالاة و هر ذلك م  خّلل :

  تحت  التحليل امكاديمي في جميى المواد و هر ذلك في النتائ  التي كان  تحلل عميهاا
، االهتمااام االواجااااّ ومتااعتهااا ، الااتخمص ماا  اعااع اللاافاّ اللياار مرغااوب فيهااا مااال : 

 الشتم ، الضرب.

  لتقال م  يال االااّ  فها وذلك اعد تنفيذ اعع الفعالياّ امشاركة االااّ اللا ماال ا
هيا نلا الطالاة ..... اكممة أو  فة جميمة نراهاا فيهاا، وفعالياة  المعمماة اللاليرة  فعالية:

التي ويف  فيهاا الطالااة أماام االاااّ  افها وتقملا  دور المعمماة وياما  بتنفياذ نشااط فاي 
  اّ معه  .مادة الرباضي

  كااااذلك تألقاااا  الطالاااااة وكاناااا  فااااي يمااااة سااااعادتها عناااادما تقملاااا  دور اللااااحفية اللااااليرة
 واختاراّ بنفتها الشخلية التي تود إجرا  مقابمة  حفية معها . 

 



. 

 ( المعلمة ماجدة  التميمي3
 اسم المدرسة: الحت  الااني 
  اسم الماادرة: الماّ نحو التما 
  :الهد  العام م  الماادرة 

  اكتاب الطماة اعع المهاراّ الحياتية ) الاقة االنفس، تقال االخرب ، التعاير ع  المشاعر(.-1
  تعد ل سموكياّ اعع الطماة وزبادة دافعيتهم نحو التعمم.  -2
     :21غير مااار:                                6عدد الطماة المتتهدفي :            مااار  
  تعالجها المبادرة ) بشكل مختصر(:وصف المشكلة  التي 

تطرياا  ماا  خااّلل ماااادرتي لمتاااعدة م موعااة ماا  الطماااة مماا  لااد هم مشاااكل اجتماعيااة اسااربة انعكتاا  
سااماًا عمااى سااموكياتهم، احيااي ا اااحوا اكااار عنفااًا، وعاادم مااااالة االدراسااة والتليااّ عاا  الاادوام ا ماا  خااّلل 

ماا زالا  االماور فاي  الاة ما  التذباذب ريماا  تعما   لقا اّ التدخل تم التخفيف م  اعع التموكياّ لكا 
باااعع الطماااة، كمااا تاام العماال عمااى تحتاا  التحلاايل االكاااديمي، والحااد ماا  التليااّ نهائيااًا واالقاااال عمااى 

 الدراسة والتعمم. 

  :شرح للفعالية التي كانت أكثر تأثيرا 

 لتفريغفعاليات اال ماء كانت محب ة جدًا لده الطلبة  يث انهم بحاجة ماسة ل

وك لي فعالية كيف اك ن قائدًا  تضمنت قيادة طالد مبصر لطالد كفيف دون االمسناك بنه فقنن من   نالل 
 االرشادات .

وضى ر اط عمى عيوا ا د الطماة ويام ا د اّلب الم موعة ااراادب الى اجتياز الطربا  والحاواجل   يث تم
 الموضوعة امام  دوا اا يمتك ا 

واثناء اللةبة اتضح مده   ف الطالد المبصر على زميله الكفينف   ينث كنان بداينة يصنرب لتنبينه زميلنه 
باالبتعنناد عنن  الحنن اجز وارشنناده وفنني لحرننات ا ننره  ننرل المبصننر ق اعنند اللةبننة وقننام باالمسنناك بزميلننه 



هننم اثننناء الحاجننة الكفيننف  لمسنناعدته ممننا زاد التننرابن بينننهم بننالرغم منن  وضنن ح العنننف لننده بعضننهم اال ان
 يساندون بعضهم

 وم  ثم تم اجراء نقاش   ل الفعالية وشع رهم اتجاه بعض. 

  : قصة نجاح 

تحس  في التحصيل االكاديمي بشكل الفت وقد تفاعنل االهنل من   نالل االهتمنام بالطالند بشنكل  –م . ل 
تند ل مسنتمر ولقناءات اكبر  ممنا انعكنس ايجابينًا علنى تحصنيله لكن  هنناك ت بن   فني سنل كياته ويتطلند 

 ارشادية لتعدأل سل كه  والتخفيف م  عنفه.

طالنند أتغينند كثيننرًا عنن  النندوام بسننبد المشنناكل االسننرية وذهننا  االم لبيننت اهلهنناا طلنند النند  ل  م . ت 
للمشروم بعد سماعه م  الطلبة واستمتاعهم به وتعهد بااللتزام وعدم التغيد بالرغم م  كل الرروفا د ل 

االسنب م اال ينر من  الندوام لتعرضنه  راببا ومن  ذلي ال قنت لنم أتغيند عن  الندوام المدرسني اال م  اللقاء ال
 لحادث دهس ود  له المستشفى.

 

قصة نجا ه تتمثل بالتزامنه بالندوام وعندم تغيبنه نهائينًا كمنا تمثنل بتحسن  بسنين فني تحصنيلها بنالرغم من  
 دومُا للمتابعة المستمرة  اصة م  قبل االهل.رغبته بالتعلم والعمل على التقدم دومًا ا لك  بحاجه 

 : الع ائق و التحديات 
 عدد اللقاءات قليلة   الل الفترة المطل بة للتنفي .

وجنن د بعننض محبطنني الهمننم منن  الطنناقم التعليمنني وغيننر متعنناوني  للعمننل مننب تلنني المجم عننة ممننا 
متقبلنني  للتعامننل اعطننى نتننائئ جزئيننة لننده بعضننهم وعنندم تقنندم لننده الننبعض عننند معلمنني  غيننر 

 بخص صية مب هؤالء الطلبة 
  : ت صيات 

 استمرار العمل مب الطلبة لديم مة التقدم والنجاح مب زيادة عدد اللقاءات 
 اشراك طال   ا ري  بالمشروم 



 . عمل لقاءات جماعية  بي  االهالي والطلبة والمنف أ  للمشروم 
 .تفعيل دور االهل بلقاءات الطلبة 

 

( المعلمة ايمان مطر 4  

  اسم المدرسة:الفتاة الاانوبة الشاممة 
  اسم الماادرة:خطوة في ارب  الن اح 
  الهد  العام م  الماادرة: متاعدة الطالاة عمى االندماج مى ايرانها داخل اللرفة اللفية 
    : 4ااااااار : ماااااار: االاااااة                     غياااار م               5عااادد الطماااااة المتااااتهدفي 

 اضافة الى امهل 
 :)وصف المشكلة  التي تعالجها المبادرة ) بشكل مختصر 

الذي دفعني لّلهتمام االطالاة المذكورة م.د هو عدم ثقتها بنفتها وخ مها الدائم امام زميّلتها , لذلك  
يفهااا باااعع يماا  اعماال هااذب الماااادرة مااى الطالاااة المااذكورة للبااادة ثقتهااا بنفتااها واالعتماااد عميهااا وتكم

المهاااام  تاااى تشاااعر اانهاااا تتاااتطيى النياااام االمهاااام الموكماااة اليهاااا كااااايي زميّلتهاااا مااا  دوا اا تشاااعر 
 االخو  او القم  .

  :شرح للفعالية التي كانت أكثر تأثيرا 

اكااار فعاليااة كاناا  تااأثيرا عمااى الطالاااة هااي  ااناعة الاادمى وعاارت المتاار ية فقااد اناادم   الطالاااة مااى اعااع 
تااأليف متاار ية لعرضااها ااسااتخدام الاادمى التااي  اانعتها افعاليااة واسااتمتاع الااذي انعكااس ذلااك ع زميّلتهااا فااي 

 اخليتها اثنا  الفعالية .

  : قصة نجاح 

وفااي الختااام ال يتااعني اال اا ااااكر اهاال الطالاااة لتعاااونهم معااي لتحقياا  اهاادا  الماااادرة التااي اباادّ التحتاا   
الممحاوظ عماى ابناتهم فاي زباادة الاقاة عناد الطالااة  والتحتا  االكااديمي فاي اعاع الماواد ومشااركة ايرانهاا فااي 

 …..ا  خّلل هذب الماادرة الاتيطة الم موعاّ داخل اللر  اللفية واليكم هذا العرت الاتي  لما يمنا 



  : خ اال الطالاااة ماا  المعااّ افعالياااّ الماااادرة وكاااا التحاادي كتاار الحاااجل بينااي الع ائننق و التحننديات
 و ي  الطالاة  تى تندم  االمعّ .

  : اتمنى مشاركة االهل بهذب الفعالياّ لحتى  ركلوا عمى تنمية اخلية افمهم في الاي  وفي ت صيات
 المدرسة

 

المعلمة زينات عبد العزيز ش يكي(  5  

 :النهضة المختمطة "ج"   اسم المدرسة 
  اسم الماادرة: الدم  المامر 
  الهااد  العااام ماا  الماااادرة: ا تعلباال ثقااة م موعااة ماا  الطااّلب اأنفتااهم، وتعااد ل جاال  ماا  سااموكياتهم

واالسارة و الاحاي عا  اللير مرغوب فيها .ودم هم معا لتنمية مهاراّ االتلال مى الم تماى المحماي 
 مول لاعع المشاكل التي تواجههم في المدرسة والاي  والحاي و كتار  ااجل الخاو  ما  اال اتّلل 

 اتاّ أسر امب .
      :غير مااار جميى اّلب المدرسة واالهل          2عدد الطماة المتتهدفي :           مااار 
  مختصر(:وصف المشكلة  التي تعالجها المبادرة ) بشكل 

اماتاااي ا ماااد وعااااد و اذكياااا  وال  وجاااد لاااد هم  اااعو ة فاااي الاااتعمم وال إعاياااة ، لكااا  متاااتواهم امكااااديمي  
متاادني جاادًا  وهناااك تقلااير فااي متااعااة واجااااتهم المنلليااة ، ففكااّر اناا  ي ااّ التاادخل فااي وضااعهم النهاام 

اتاااّ امساار . كمااا يعااانوا  يعااانوا ماا  الحرماااا و اىهمااال لتحماال االم متااؤولياّ جتاايمة ل ياااب االب
 م  خو  اد د م  جنود اال تّلل الذ    تواجدوا اكارة في الامدة القديمة في القدي .

  :الترريااة والخااروج بنلهاااّ  ااول المدرسااة وفااي المنتلهاااّ شننرح للفعاليننة التنني كانننت أكثننر تننأثيرا
ى كتر  اجل الخو  وامسواق وارا  اعع  اجاتهم لتعلبل الاقة اأنفتهم و اآلخرب  والعمل عم

  م  جنود اال تّلل
  : تحااادي اال اااتّلل وعااادم الخاااو  منااا  . فقاااد كااااا الطفماااي  اشاااكل خاااان وأافاااال قصنننة نجننناح

المدرسة اشكل عام يخافوا م  تواجد جنود اال تّلل في اروية مد نة القدي فقد استطع  ضم  
ا ماال علاافير....... امنشطة التي يم  بهاا معهام فاي ارجاا  المد ناة ما  تنالة واارا  ماا يحااو 



والت ول في االسواق وزبارة المت د االيلى واللّلة ري  كتر  اجل الخو  م  ال نود وتعلبل 
ثقااتهم اانفتااهم واي اااد ارباا  التعماايم لمحار ااة اال ااتّلل وايتناااعهم ااااا التعماايم هااو الحاال االمااال 

 لتحربر فمتطي  م  هوال  المتتعمرب  .
  : ر اعاااع ساااموكيااّ الطاااالاي  الاااى اال تااا  ولكااا  ااعتقاااادي اا تااام تليياااالع ائنننق و التحنننديات

الطّلب المتتهدفي  احاجة الى دعم اكار ووي  اكار وهذا ما سايوم ا  واستمر باعع امنشطة 
التاااي باااداتها لماااا كااااا لهاااا أثااار كايااار عماااى الطاااّلب وتحتاااي  معنوبااااتهم وتلييااار نمااارتهم التاااماية 

 لال االم تمى المحمي .لممدرسة ولمدراسة وعدم القدرة عمى االت
  : ارجو متااعة العمل مى هذب الفئة م  االافال النهم  وجدوا اكارة في مدارسنا واكرا لكمت صيات 

 

المعلمة ابرار سمير غانم( 6  

 :الفتاة الاانوبة الشاممة. اسم المدرسة 
 .اسم الماادرة: ثقتي ن ا ي 
 :متاعدة الطالاة ّ.ع عمى  رفى تحليمها االكاديمي. الهدف العام م  المبادرة 
 : غياار مااااار:            الطالاااة )ّ.ع(  اشااكل مااااار واساساايمااااار:  عنندد الطلبننة المسننتهدفي

 االااّ اللا التادي و الخامس اشكل غير مااار واساسي.
 :ًا لدرجاااة اا الطالااااة ّ.ع االااااة انعلالياااة و هادئاااة جاااد وصنننف المشنننكلة  التننني تعالجهنننا المبنننادرة

 ديقاتها ال يعرف   وتها. هي تأتي كل  وم الى المدرسة ونادرًا ما تليّ لكنها ال تتكمم وال تشارك 
أكاديمياااًا داخااال اللاااا وال  تاااى تشاااارك  اااديقاتها المعاااّ أثناااا  االساااترا ة و فاااي نفاااس الويااا  هاااذب 

متادني فعماى الارغم ما   الطالاة ليت  عدائية أو  تاى عنيفاة. الطالااة ّ.ع متاتواها االكااديمي جاداً 
 أنها في اللا التادي اال أنها ال ت يد القرا ة و الكتااة.

اعاد التوا ال عادة ماراّ ماى االهال اكادوا لناا اا هاذب المشااكل تعااني منهاا الطالااة ّ.ع فقا  خاارج 
 المنلل ؛ أي أنها تمعّ وتلر  وتكوا نشيطة جدًا داخم ! 

 :شرح للفعالية التي كانت أكثر تأثيرا 



زميّلّ لها  8 يي تم دم  الطالاة مى   High Five+ نشاط  ?What’s in my controlشاط ن 
 و استمتع  جدًا االتعاير عما بداخمها و التموب .

 :قصة نجاح 
يال موعد اساتّلم ااهاداّ منتلاا الفلال الاااني بياومي  او ثّلثاة أتا  الايا الطالااة ّ.ع و يالا   

وما  المعارو  اا الطالاّ يتاتمم بنفتا  الشاهادة  -و لايس والادهالي انها ترباد اا تتاتمم هاي الشاهادة 
فااي  ااال ن اات فااي جميااى المااواد . امااا اذا لااام  اان ت فااي مااادتي  و اكااار ري ااّ عمااى االهاال اساااتّلم 

وم  المعرو  ايضًا أا الطالاة ّ.ع دائمًا ما يقوم اهمها ااستّلم الشاهادة   فقما   -الشهادة اانفتهم
ماا  المااد رة و االفعاال ذهااا  و يالاا  لممااد رة.  ااوم توزبااى الشااهاداّ أتاا  لهااا اا تطمااّ ذلااك بنفتااها 

اربادكم اا تلاافقوا »الماد رة الاى اللاا و كناا  اناا بداخما  اعطااي  لاة ان ميالي . ويالاا  لمطالاااّ 
و فعم  الطالااّ و ثم يال : لمطالاة ّ.ع النها اجتاّز جميى المواد الدراسية ما عادا ماادة » مرتي  

بتتاامة الطالااة ّ.ع فاي هاذب المحماة و ردة فعال زميّلتهاا فاي اللاا اكادتا لاي عماى الرباضاياّ.  ا
 ن اح و و ول الهد .

  :المتاااتوا التعميماااي لعائماااة الطالااااة و تشاااددهم فاااي العااااداّ و التقالياااد. أيضاااا  الع ائنننق و التحنننديات
 10-1العااد مااا  متااتوا الطالاااة ّ.ع االكااااديمي  يااي انهاااا ال ت يااد القااارا ة و الكتااااة وال تتاااتطيى 

اشكل  حيت  و ال تتكمم كايرًا و ال تتتطيى التعاير عما بداخمها اتااّ نقاص كمياة المفارداّ لاد ها 
فهاي لام تكا  تفهاام جمياى ماا ايولاا  لهاا مماا تطمااّ مناي الشارح لهااا اكاار ما  ماارة و اساتخدام اكاار ماا  

عادم معرفاة الطالااة   اشاكل اربقة و اسموب اليلال فكرة النشاط لها و ما الذي سيتم تنفيذب. ايضًا 
 جيد   لممشاعر المختمفة التي يحممها و يعار عنها اي اخص اايعي.

 :ان يك ن هناك استمرارية له ا العمل و ان أتم عمل جلسات ت ع ية مكثفة لالهل. ت صيات 

 

  

( المعلمة ليلى ا مد الشريف7  

 اسم المدرسة: الفتاب الّلجئ  االساسي  أ 
  :ماادرب كمنا معكاسم الماادرة 



 الهد  العام م  الماادرة: زبادب داف ي  الطالا  نحو التعمم 
       :20غير مااار                                1عدد الطماة المتتهدفي :           مااار 

 

 :)وصف المشكلة  التي تعالجها المبادرة ) بشكل مختصر 

عدم تقال  -عدواني   –سي وتعاني م  تشت  كاير الطالاة اي  هي االا  في اللا التادي امسا 
 االخرب  ااىضافة الى  عو اّ تعمم .

 :استخدام  ندوق اللفاّ يحتوي عمى اطاياّ للفاّ مال  شرح للفعالية التي كانت أكثر تأثيرا
 اللدق التعاوا والطمّ منها الحد ي عن –امخّلن 

  : قصة نجاح 
عدم تقال  -عدواني   –امساسي وتعاني م  تشت  كاير  الطالاة اي  هي االا  في اللا التادي
 االخرب  ااىضافة الى  عو اّ تعمم .

عندما بدأّ الماادرة معها لم تتقامني ورفض  التعاوا معي نهائيا ومى الحد ي معها مرارا وتكرارا 
اعي بدأّ عمى انفراد واعطائها دور النيادة في نشاااّ الماادرة التي تم تنفيذها اشكل فردي وجم

تت اوب ايئا فشيئا الى اا تم كتر  اجل الخو  والخ ل بيننا وأ اح  تطمّ الفعالياّ بنفتها 
وتتعاوا مى زميّلتها في تطاي  امنشطة بل وتليّر نفتيتها واخليتها لّل ت      ) كما يال  

 والدتها  يي انها كان  تشعر اأنها مهمش  سوا  عمى  عيد المنلل او المدرسة(
ّ تشارك في الحل  اللفية ولك  عمى متتوا اتي   يي كاا  ملمني ملبدا م  الوي  لمنيام و دأ

 بنشاااّ أخرا معها
  الع ائق و التحديات :قله ال قت 

 ت صيات :  االستمرار في اللقاءات في السن ات القادمه 

 

 شرول محم د عمر نمر   ( المعلمة8
  ّاسم المدرسة: النمامية الاانوبة لمانا 



  اسم الماادرة: نحو ارق افضل لتعلبل ثقتنا 
  الهد  العام م  الماادرة: تعلبل الاقة االنفس لمطّلب 
  : مااار          غير مااار : فو  خوامس وسوادي    2عدد الطماة المتتهدفي 
  :)وصف المشكلة  التي تعالجها المبادرة ) بشكل مختصر 

مااى االخاارب  ااعتاااار جميااى ماا   ولهااا يتااخر منهااا  تعاااني ا اادا الطااالاتي  ماا  مشااكمة فااي التوا اال
وبضحك عميها وعندما تناد ها ااسمها واسم العائمة تقول :ال.... انا لعائمة فّلا ,وتفضل االبتعاد ع  

 جميى م   ولها ااعتاار انهم  ربدوا التدخل في اؤونها .
اااّ اااا اماك مطمقاة ال تمعااي االخرا تعاني م  االنعلال وعدم الاقة ااالنفس لتاردد عاااراّ ما  الطال

 معنا ال تتكممي معنا الت متي معنا ،.....الخ
 :شرح للفعالية التي كانت أكثر تأثيرا 

مهاراّ توكيد وتعلبل الاقة  يي نحضر يلص واي ية الااخان يعاانوا ما  مشااكل تقاوم الطالاااّ بتمايال  
ى ن يش  وتتناي  الطالااّ فيها وبحضارا القلة وتأثيراتها م  اجل  ل وايى المشكمة ,وتكوا مشاكل م  واي

 ه  بنفته  نفس القلص ونتناي  فيها.

 : قصةنجاح 

تم تعلبل ثقة الطالاتي  بنفته  عمى  عيد امهل والمدرسة وتم تلييره  م  النا ية االجتماعية فمااّل  ارا 
ظ  ياي تمقيناا الشاكر اكار توا ّل مى المحي  الم تمعي ومى زميّلته ،  واما اكاديميا فقد  لل تقادم ممحاو 

م  االهل عمى تطوره  االكاديمي مى اا ا د الوالد   اعترت اوال ويال :اا كنتم تحلنوا عمى وضى ابنتاي 
فأنااا ال اربااد ذلااك وتحاادثنا معاا  اأناا  ال عّليااة لنااا امشاااكمها االجتماعيااة وانمااا نربااد تحتااي  متااتواها االكاااديمي 

ر منا  ماى ا ادا بناتاا  عماى تليار اااعهاا ومتاتواها االكاااديمي واساتمربنا االمااادرة معهاا  تاى اعااي االب ااك
واهتمامهااا بدراسااتها    ,وامااا االنتاااة لّلخاارا فاعاادها ملاادر ابااداع كاااا االنتاااة لااي  يااي تفاجااأّ بهااا خااّلل 
الحلااة اللاافية اانهااا تربااد التوا اال مااى اللااا و اااا تقااا امااامهم وتعاارت الوساايمة العمميااة لهاا  ماا  خااّلل 

 رزتها م  ملروفها الشخلي ,هنا اعّر اأنني  لم  عمى  التقدم الذي اربدب اأا تقاا متااقة وجوائل ا
امامهم وتعرت لو تهاا وتنااي  وتختاار الطالاااّ  وغيرهاا ما  الوساائل ماى الطالاااّ الماواتي لام اضامهم لهاذا 

 المشروع



 : ى وضى الطالاة ا د اوليا  امور الطماة اعترت في الاداية اح ة الشفقة عم الع ائق و التحديات 
  :استمرار تنفيذ المشروع في القديالت صيات 

 

 ( المعلمة سمر  شيمة 9

 اسم المدرسة: الحت  الااني امساسية 
 اسم الماادرة: أااال المتتقال 
  الهد  العام م  الماادرة: تعد ل التموك لمطماة واعطائهم الفر ة لمتعاير ع  أنفتهم ورفى تحلايمهم

 امكاديمي
  18غير مااار                                 6مااار:             6المتتهدفي : عدد الطماة 
 :)و ا المشكمة  التي تعال ها الماادرة ) اشكل مختلر 

 وجااد لاادا اعااع هااؤال  الطااّلب اعااع المشاااكل التااموكية فااي التعاماال مااى اآلخاارب  مااال: العنااا واالعتاادا  
ى، عاادم ا تاارام اعضااهم الاااعع، الكااذب. وماا  المشاااكل ايضااًا: عمااى الطااّلب، الااتمفا األفاااظ نابيااة، الفوضاا

 الضعا امكاديمي ومشاكل عائمية مال القرااة لاعع الطّلب في اللا وما  نت  منها م  عنا وغيرة .

  :ارح لمفعالية التي كان  أكار تأثيرا 

المكاوتة ما  خاّلل ال ماوي التعاير ع  الذاّ  يي كان  فر ة جيدة لمطّلب لمتعاير ع  ذاتهم ومشاعرهم 
عمى االرت وتعيي  يائد وسؤال  أسئمة ع  اايي الطّلب والذي  وجد ا  هذب اللفة يقا االوس  وبلف  لا  

 ال ميى واستخدام الممتينة في كتااة أسمائهم

واستخدام االلواح احيي يكتّ كل االّ ثّلث  فاّ اي ابية ري  ووا ادة ليتا  ريا  وما  ثام وضاعها االتامة 
 ٠تار كل االّ ورية عشوائية وبعر  لم  هذب اللفاّوبخ

 ٠واستخدام االلواح  يي  رسم كل االّ الشي  الذي يحا  وبعار عن 

  العوائاا  و التحاادياّ :يحتاااج الطااّلب الااى لقااا اّ أكااار وخا ااة لتعااد ل التااموك والتعاياار عاا  ذاتهاام
 فهناك الكاير تحتن  سموكياتهم ونفتياتهم والاعع لم تتلير



  م. ح تعرت بيت  لمهادم ما  ياال اال اتّلل و ضاّر االم لممدرساة لتشاكو عماا  الطالّاح : يلة ن
يعاني  ابنها م   الة نفتية وخو  االميل ومى لقا اتنا م  خّلل برنام  تعلبل جودة الاتعمم أزبال هاذا 

جادب الخو  وازدادّ امأنينت  واعر اامماا م  خّلل تعايرب عما  لل لا  والتفرباا النفتاي الاذي و 
 وتحتن  نفتيت  جدًا وبأتي دائمًا متش عًا لمدراسة والمقا اّ .

 ااعا الطّلب تحتن  سموكياتهم وأ اح  لد هم ثقة االنفس وتحت  أكاديمي كاير .
 ّتو ياّ : ااراك امهل االمقا ا 

 
 

 (  ديجة محمد  س  فرج10
 
 اسم المدرسة: مدرسة ارفاّ الاانوبة المختمطة 
   الماادرة: دعم سموك الطّلب اىي ابي وناذ العنا في المدرسة.الهد  العام م 
    : 17مااار:                                       غير مااار     1عدد الطماة المتتهدفي 
 :)و ا المشكمة التي تعال ها الماادرة )اشكل مختلر 

لطااّلب ليمفاا  أنمااار المعمماااّ )ي( االااّ جد ااد فااي المدرسااة، أ هاار فااي الادايااة سااموكا عاادوانيا ت اااب ا
 والطّلب ل ، كان   ركت  زائدة، وض يف في التحليل.

تااما االتلااال مااى امهاال وتااايا  أا الطالااّ يحلاال عمااى اهتمااام زائااد ماا  العائمااة وبأخااذ مااا  ربااد، فااأثاَر هااذا 
ياار ماا  عمااى سااموك ، تاام االتفاااق مااى امهاال عمااى اآلليااة الاتااي يمكاا  أا تقااودب إلااى ارباا  الن اااح، والتلي

 سموك .

الطالّ يشعر اعدم رضى الطّلب عن  ريحاول االخاتّلط بهام ما  خاّلل الضارب واللارا ، والتادخل فاي 
 كل اي .

  :ارح لمفعالية التي كان  أكار تأثيرا 

 



 المشاركة في معرت الوسائل

وعرضاها اماام اذ كاا في المدرسة  وم الوسائل التر وبة وااارك الطالاّ فاي عمال وسايمة تر وباة وياام اشار ها 
اللائرب . والتلذياة الراجعاة ما  الطالاّ كانا  ماؤثرة جادا لادا الطالاّ  ياي أنا  كااا متحمتاا لمعارت والشارح 

 امام اللوار واّلب  ف .

  يلااة ن اااح: مّل مااة التليياار الواضااى لاادا الطالااّ وكيفيااة معاممااة الطااّلب لاا  ومعاممتاا  لهاام ويمااة
لمتحادث عا  التلييار الممحاوظ الاذي وجادوب فاي ابانهم   وادث العنا التي يقوم بهاا، ثام اتلاال االهال

وخا ة في تعامم  ماى اخوانا  فاي الايا  وتعاونا  ماى المعممااّ وتقاما  ل خارب . كماا لاو ا تقادم فاي 
 التحليل الدراسي واعتماد أكار عمى الطالّ لنفت  في الدراسة 

 
 ي مااى االهاال والت ر ااة لمنشاااااّ العوائاا  والتحاادياّ: لاام  تقااال الطالااّ الفكاارة فااي الادايااة و عااد الحااد 

تقااال الوضااى واناادم  مااى امنشااطة اذ كاااا فااي الادايااة يشااعر االمماال وبهاارب ماا  امنشااطة ثاام اختمااا 
 الوضى لممنحى اىي ابي.

  :ّتو يا 
 استمرار المتااعة مى الطالّ  تى اعد انتها  الارنام 

 تعلبل الطالّ كّلميا عند النيام ام هود  ت  او تلر  جيد
 تش يى الطالّ عمى االندماج مى الطّلب االخرب  ومشاركتهم في الفعالياّ المقامة

 تعاوا االهل والمدرسة لمّل مة تطور سموك الطالّ وتعلبل التموك اىي ابي
 النيام افعالياّ م  وي  مخر  فعالياّ ال منه ية 

 
 

 ( أسماء عبدالكريم محمد عميرة:11
 
  المختمطةاسم المدرسة: ارفاّ الاانوبة 
  . اسم الماادرة: مدرستي بيتي االم 



  الهاااد  العاااام مااا  المااااادرة: تعاااد ل ساااموك الطمااااة الاااذ   يعاااانوا مااا  مشاااكّلّ تاااؤثر عماااى تحلااايمهم
 الدراسي.

    : غيااااار ماااااااار: انياااااة اأفراد                   1ماااااااار:            18عااااادد الطمااااااة المتاااااتهدفي
 اللا
 اادرة ) اشكل مختلر(:و ا المشكمة  التي تعال ها الم 

تعااد ل التااموك لطالااّ يعاااني ماا  العناااد الشااد د النااات  عاا  الاادالل اللائااد ماا  يااال امهاال لمطالااّ كوناا    
أ لر أفراد امسرة وهذا أدا الى رغات  االحلول عمى كل ما  ربد ورفض  التعامل مى المعمماّ وسماع 

 كّلمه  و ل الواجااّ ااالضافة الى مشاكل مى زمّلئ . 

  :ارح لمفعالية التي كان  أكار تأثيرا 

يام الطالّ اعمل رسوماّ جميمة م  االلواا اللبتية وكان  م  أفضل الفعالياّ ل  ااالضافة لمفعالية التاسعة 
التااااي عماااال ماااا  خّللهااااا ااااااكال  يواناااااّ مختمفااااة ماااا  الممتينااااة ويااااام بتماياااال دور الطايااااّ الايطااااري لفحااااص 

 دوبة المختمفة وخا ة ان  يحمم اا يكوا اايّ بيطري في المتتقال. الحيواناّ واعطائها االبر واال

  يلة ن اح : تم تليير اعع التموك عند الطالّ ولو ا هاذا ما  ياال والدتا  التاي أكادّ أنا  أ اات
أكار هدو  وأيل علاية وأ اات  ادري ماوادب الدراساية وامتحاناتا  وبطماّ ما  والدتا  مراجعاة الدراساة 

د المعمماااّ التااي  درساا  الطالااّ ااالضااافة لهدوئاا  والتلاماا  االطااابور وعاادم لاا  واكاادّ هااذا ايضااا ا اا
 االعتدا  عمى زمّلئ .

  العوائاا  و التحاادياّ : يلاار الوياا  لمفعالياااّ المختمفااة ااالضااافة الا العماال بهااذا الارنااام  كاااا فااي
 وي  متأخر م  العام الدراسي مما جعل الفعالياّ تتير اشكل اسرع.

  ار لوي  ااول بهذا الارنام  واعطا  الملبد ما  االنشاطة والفعاليااّ لمطمااة ودما  تو ياّ : االستمر
 أكار عدد منهم.

 
 

 (  ني  صالح إبراهيم دويات12
 



 اسم المدرسة:         مدرسة ارفاّ الاانوبة 
 اسم الماادرة:           أع  باقة 
  الهد  العام م  الماادرة:  تعلبل ثقة الطالّ بنفت  ومحاولة رفى تحليم  الدراسي 
      :غياار                                             2عاادد الطماااة المتااتهدفي :           مااااار

 مااار : اللا كامل ، اماة م   فو  اخرا 
 
 ر(:و ا المشكمة  التي تعال ها الماادرة ) اشكل مختل 

 تؤام م  اللا التادي:   

مااا  خاااّلل مّل متاااي لهماااا  داخااال اللاااا ) اللبااااراّ التاادلياااة(  واثناااا  الطاااابور اللااااا ي وتواجااادهما 
االتاااا ة  وتعااااممي مااااى الطاااالاتي  مااا  خااااّلل الااادراما والموسااايقى والم نااااة العممياااة وساااماعي لمّل ماااااّ 

يااااول  المعمماااااّ المااااواتي  درساااانه  كّلهمااااا هادئتاااااا االلااااا ال  اااارغا  فااااي الحااااد ي او االجااااااة احتااااّ
معمماااته   ولكاا  خااارج  اللرفااة اللاافية أ ااداهما تحاااول اا تفاارت ساايطرتها عمااى االخاارا تمتاااز اااالقوة 
و ّ التيطرة ،والمشاكل بينه  كايرة ويد تلل الاى الضارب لاعضاه   تاى اتاا ة المدرساة وما  خاّلل 

 اد  د اي معه  أيضا تاي  انه  ال  رغا  االدراسة وبقضي  معمم ويته  عمى جهاز اال ا

  ااارح لمفعاليااة التااي كاناا  أكااار تااأثيرا: هنالااك العد ااد ماا  الفعالياااّ التااي أثااّر عمااى الطالااااّ منهااا
 اكتشا  موهاة كل وا دة في عمل م تماّ م  الكرتوا والرسم واعطائه  الاقة اانفته  

 يلة ن اح : رفى الاقة بنفس كل االاة  يي استطاع  الطالاة  ي اا تعار ع  نفتها اشكل أكار 
واالجاااااة والحااااد ي والمشاااااركة فاااي اعااااع اال ياااااا فاااي اتخاااااذ ياااارار واكتشاااا  موهاااااة الرساااام عناااادها 
واكتشاا  موهاااة عماال م تاماّ لمكرتااوا عنااد االخاارا كماا كاااا هنالااك ارتفااع اتااي  لمطالاااة ي فااي 

 اعع العّلماّ أما  اختها فكان  هنالك عّلماّ عالية في اعع المواد
  ااا ي ااول اخااااره  والحااد ي عاا  أنفتااه  اتاااّ العوائاا  و التحاادياّ :  ااعو ة التقااال واالفلاااح عما

عدم تدربته  ولك  اعع ذلك اعوره  ااالرتياح ومحااته  لم ماوي معاي والحاد ي والمشااركة معاي  
وتنفياذ العد ااد ماا  االنشااطة اعااد كتار ال مااود بينااي و ياانه  سااؤالي دائماا متااى ال متااة القادمااة سااتكوا 

 النه  يفرغ  ع  انفته 



العوائ  ايضاا : محاولاة ا اداهما الحاد ي عا  االخارا دائماا  تاى االجاااة عنهاا عناد ساؤالها عا  م  
 اسمها وعمرها وتاربخ ميّلدها

  تو ياّ : االستمرار االمشروع والمتااع 
 

 ( ريما طه سليم بردويل13
 

 :ال يل ال د د  اسم المدرسة 
 اسم الماادرة: سموكي سر ن ا ي 
 :العمااال عماااى تحتاااي  التاااموك مماااا  اااؤثر عماااى العممياااة التعميمياااة والنا ياااة  الهاااد  العاااام مااا  المااااادرة

 االجتماعية لمطّلب المتتهدفي  
 ( :35(      غير مااار: )3عدد الطماة المتتهدفي :   مااار ) 
 :)و ا المشكمة  التي تعال ها الماادرة ) اشكل مختلر 

المشااكل االجتماعيااة والنفتاية لاادا  وجاود ضاعا فااي التحلايل االكاااديمي وذلاك اتاااّ وجاود العد اد ماا 
 الطماة المتتهدفي  اشكل مااار كحالة اّلق االم واسر االب في س وا اال تّلل .

 فرط في الحركة مما  ؤدي الى ضعا التركيل وتم مّل مة ذلك م  خّلل المّل مة المااارة .

ورفضااهم لمعماال ضاام  العنااا واالعتاادا  عمااى اااّلب  اافهم او  تااى عمااى انفتااهم " الضاارب والتنماار "  
 م موعة .

 :ارح لمفعالية التي كان  أكار تأثيرا 

خااّلل لقااا اّ الماااادرة تاام عاارت العد ااد ماا  الفعالياااّ الممتعااة لاادا الطااّلب واناا  لماا  اللااعّ الفلاال ريمااا 
بيانه  النهام و تااّ الخطاة مانياااّ اشاكل تاادرب ي وتراكماي لمو اول لّلهاادا  المرجاوة ولكاا  ال سايما وجااود 

  اكار تأثيرا عمى نفوي الطماة اال وهي) مدرستي وانا في المدرسة (الا المدرسة هي اماااة الاي  فعالية كان
الااني لهم ,  يي تم تمربر ورية عمال عماى الطاّلب وياد يااموا ااالتعاير عا  مشااعرهم و ااهم ات ااب المدرساة 

يقااة المراااد وياااموا اااالتعاير عاا  وات اااب االماااك  او االااايا  التااي يحاونهااا فااي المدرسااة  كلاوبااة الكشااافة و د



االااايا  التااي ال يحاونهااا فااي المدرسااة مااال الممعااّ الناا  غياار مر ااو  وانهاام  تمنااوا تليياارب ووضااى اعااع 
االلعاااب الترفيهيااة والتعميميااة رياا  ليكااوا جاذاااا لهاام اشااكل اكااار اثنااا  االسااترا ة و لااص الرباضااة , يااي اا 

تااّ االذا فاي  الاة وياوعهم اثناا  المعاّ , كماا وكانا  ورياة ممعّ المدرسة ملطاى االلفتاة مماا  اؤدي الاى ت
عماال ثانيااة اعنااواا " انااا فااي المدرسااة "  يااي كاااا هناااك ار ااا اااأا مااى الطالااّ يماام سااحري وامااّ مناا  رساام 
المدرسااة كمااا يحاااوا وبتمنااوا وماا  ثاام عرضااوا رسااماتهم ووضااحوا اماااذا تختمااا الرساامة عمااا هااو موجااود فااي 

 سم وكتابيا " .الحنيقة  " التعاير االر 

هاااذب الفعالياااة كانااا  لهاااا تاااأثيرا اي ابياااا عناااد الطاااّلب لكتاااّ الاقاااة المرجاااوة ماااى الطاااّلب والا منماااورهم عااا  
المعمماّ ااا المعممة تأتي لملا العطا  المادة التعميمية دوا اا تنتاا  لم اناّ االنتااني واالجتمااعي لادا 

لّلمور التي يحاوها او االماك  التي ال يحاوها ايمانا مني  الطماة , وهذب الفعالية كان  اماااة تفربا نفتي لهم
ااااا الطالااّ اذا ا ااّ مدرساات  و اااّلب  ااف  ومعممتاا  يكااوا لاا  تااأثير اي ااابي عمااى عّلماتاا  وسااموك  وهااذا 
المقا  كاا اماااة بنا  الاقاة بيناي و اي  الطاّلب الكماال مااادرتي وهاذا المقاا  كااا  تمتاى االتفاعال والملاداقية 

    يي استمعوا لاعع مقااى م  الموسيقى الهادئة .والهدو 

 : هنااك اكاار ما  يلاة ن ااح ماى اماتاي فأ ااحوا يشااركوا فاي الفعاليااّ المنه ياة    يلاةن اح
والّلمنه ية سوا  داخل اللرفة اللفية او خارجها مما رفى لد هم التحلايل االادرجاّ والتقييمااّ فاي 

االتانواّ التاااقة او الفلال الدراساي االول النا  تام العمال  نهاياة العاام الدراساي عماا كااا عميا  ساوا 
معهم اشكل فردي وجماعي لمتفربى عا  مشااكمهم والترريا  عانهم مماا كااا لا  االثار الكايار فاي تحتا  
وتلياار سااموكهم لّلفضاال , فماا  االساااوع االول والااااني لمماااادرة وماا  خااّلل المّل مااة المااااارة لااو ا 

لمتلييااار وذلاااك مااا  خاااّلل التشااا يى عماااى المهاااور فاااي ااااااك الطالاااّ عناااد الطاااّلب تشاااوق واساااتعداد 
المتميل الاذي يما  ااعادادب وتكاربمهم بهادايا رملباة اماام ااّلب المدرساة مماا خما  روح التناافس ريماا 

 بينهم ال هار مدا تحتنهم واست ابتهم .
اساارة مفككااة أ (  امااا ماا  العماار ثماااني ساانواّ ماا  اللااا الاالااي االساسااي ي ااي  فااي  \الطالااّ ) أ 

 يااي ااااأا االم مطمقاااة والطفااال ال يعااار  والدتااا  التااي ان اتااا  مناااذ نعوماااة أ اااافرب واالب كايااار ااااالعمر 
( وهناك اختّل  ااالجيال بين  و اي  والادب و تاى 3نتا  وهذا الطفل اب  اللوجة ريم ) 4ومتلوج م  

 يعني الي ا اد مانهم اي اخوت  واخوات  م  والدب مما ادا لمو ول االطفل لحالة م  الضياع اأن  ال



ائ , وبفتقد لحناا االم واالب في ويا  وا اد, ال ما  عادة ماراّ وما  اول سانة يما  بتعميما  فيهاا 
اأا الطالّ يفتقاد لمكايار ما  المشااعر منهاا الحاّ والحنااا واالهتماام لدرجاة اا ال ا اد  هاتم بنمافتا  

فوضاى وعادم ترتياّ وسار اا وتشات   الشخلية او مّلات  المدرسية ) اللي المدرسي( ودائماا احالاة
لمااذه  و ركااة زائاادة , ويااد يماا  خااارج اللرفااة اللاافية االتحاادث الياا  عاا   روفاا  الم يشااية وذلااك اعااد 
تشاا يع  وتحفياالب اال ااااراّ االي ابيااة فااي  الااة  هااور اي سااموك اي ااابي مناا  ك اااارة ) اناا  اطاال ( 

تااا  عماااى ممهااارب الخاااارجي وترتياااا  فكااااا وياااى هاااذب الكمماااة عميااا  اشاااكل اي اااابي .. تاااى انااا  اااارأ تح
 ونمافت  الشخلية 

وعمااى اللااعيد االكاااديمي ااارأ تحتاا  وتلياار عمااى مشاااركت  وتفاعماا  داخاال اللرفااة اللاافية .. ا ااات 
يحاال الواجااااّ المدرسااية,  تااى اننااي  ومااا سااألت  كيااف يااام احاال و يفتاا  فأجااابني اأناا   يااد ذهااّ الااى 

د تكاارر هاذا عاادة ماراّ اااوال الفلال الااااني , وا ااات بيا  عمتاا  لتتااعدب فااي اتماام  اال الو يفاة وياا
يقاااوم اا ضاااار الوساااائل التعميمياااة الاتااايطة ااااالمواد التعميمياااة كالرباضاااياّ والملاااة االن ميلباااة والعماااوم 
والتنشئة االجتماعية . وفي  وم م  االيام استقام  مكالمة م  عمت  لتقول لي : ) ماذا تفعمي  ماى )أ 

 وا ات اي ابيا وبحّ الدراسة والمدرسة ... جلاك و خيرا يا س  ربما (  ( فاا هناك تلير بنفتيت 
وهكااذا ااارأ تحتاا  عنااد الطفاال فأ ااات اجتماعيااا اكااار ماا  يااال واااّلب  ااف  يحاوناا  وبكونااوا معاا  

 اللداياّ اعدما كاا  نفروا من  ) يقرفوا ( الن  ال  تتم االنمافة والترتيّ 
 ّوالعماال عمااى تفربااا المعمماااّ المشااتركاّ االماااادراّ نوعااا مااا  تو ااياّ : اسااتمراربة هااذب الماااادرا

لمعمل اكار وي  ممك  في الماادرة وعمل تفربا جمعي لمطّلب والمعمماّ المشاتركاّ فاي المااادراّ 
 والعمل عمى تأهيل عدد اكار م  المعممي  والمعمماّ لمعمل في الماادراّ

 عمماّ او  تى وي  اكار الن از عدد اكاار ما  العوائ  و التحدياّ : عدم وجود وي  كا  لدا الم
 المقا اّ لر د الملبد م  الن ا اّ .
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 :بي   نينا –اّلئى القدي  اسم المدرسة 



 اسم الماادرة: مدرستي سر ن ا ي 
  الهد  العام م  الماادرة:  دور المدرسة في تحتي  سموك الطّلب 
    : 3غير مااار :             1مااار : عدد الطماة المتتهدفي 

  

 :)و ا المشكمة  التي تعال ها الماادرة ) اشكل مختلر 

مشاااكمة التاااموك االجتمااااعي وتااااثيرب التاااماي عماااى الطاااّلب: تهماااي  الطالاااّ مااا  ياااال الايااا  ومعاممتااا    
معاممااة ساايئة تتاارك اثاارا كاياارا عمااى سااموك الطالااّ فااي المدرسااة ومااى زمّلئاا  وتااؤدي الااى تاادني تحلاايم  

ى سااموك  االكاااديمي،  الااة الطالااّ النفتااية تاانعكس اشااكل كاياار عمااى تلاارفات  ودراساات  وتااؤثر ساامايا عماا
 ات اب االخرب 

  :ارح لمفعالية التي كان  أكار تأثيرا 

المقا  الترفيهي وسماع الموسيقى واللنا  عمى االنترن  فاي غرفاة الحاساوب كااا لهاذب الفعالياة اثار كايار عماى 
الطّلب  يي المت  الاارا ة والعفوباة ما  الطاّلب ، كااا كال وا اد مانهم يعاار عا  مشااعرب اكال ثقاة و ادوا 

تااردد، مااا ا ااوج اّلبنااا لمتعاياار عاا  مشاااعرهم دوا الشااعور ااااال راج والخ اال والتااردد ممااا زاد الاقااة  خااو  او
 اانفتهم وعلز فيهم روح المحاة والفرح مى زمّلئهم. كما ا ات لد هم  ّ االنتما  لممدرسة.

 ل يلاااة ن ااااح : تااام تحقيااا  عااادة اهااادا  كانااا  تتاااعى اليهاااا المااااادرة اوال توثيااا  التعااااوا باااي  االهااا
 والمدرسة والتفاهم بينهم لمعناية واالهتمام االطّلب المتنهدفي  

 ثانيا: ا ات لدا الطّلب  ّ التفاهم والتعاوا مى االخرب  و ّ المدرسة 
  العوائااا  و التحااادياّ : كااااا التحااادي فاااي يااااول الطاااّلب لممعمماااي  فهااام يعاااانوا مااا  ضااال  الدراساااة

االهال والمعمماي  لهاذب الفئاة المتدنياة التحلايل  والحلص اللافية الروتينياة كماا يعاانوا ما  تهماي 
وكايرة الحركة وافتعال المشاكل ، كاا اختيار هاذب الفئاة ماناي عماى استشاارة مر ياة اللاا والمعمماي  

 والمراد التر وي لممدرسة فكاا االجماع عمى هذب الفئة .  
 طة الرباضية والموسينية والتي تو ياّ :  رجى م  المتؤولي  عمى التعميم في مدارسنا االهتمام ااالنش

يعار بها الطالّ ع  نفت  ريفرغ بها ما  نتاا  م   لا او ضل  او اي وضى  ؤثر عمى سموك  نفتيا 



فتعياا  مااا  تركيااالب او تحلااايم  االكاااديمي. وذلاااك اانشاااا  ناااادي رباضااي االمدرساااة او  لاااص تدرباياااة 
شااا  مواهااّ الطااّلب وتنميتهااا لهااا تاااثير كاياار لتعماايم الموساايقى او تعماايم الاادراما او الرساام .....الا اكت

عمااى تعااد ل التااموك والتحلاايل االكاااديمي والاقااة اااالنفس وبتااهم فااي بنااا  االنتاااا و ااقل اخلاايتي  
 ليلات فردا مادعا ناجحا يخدم اهم  و مدب.  
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 "اسم المدرسة: دار ام تام امساسية"ج 
  اا دكاسم الماادرة: ا دي 
  الهد  العام م  الماادرة: تعد ل التموك لرفى متتوا التحليل 
     :9غير مااار                                   4عدد الطماة المتتهدفي :           مااار 
 
 :)و ا المشكمة  التي تعال ها الماادرة ) اشكل مختلر 

الش اة وبعايشوا اوضاع مشابهة ) انفلال الطماة امر عة المتتهدفي  في الماادرة م  نفس اللا و 
الوالد   وزواج كال ما  االم واالب  مكاار ما  مارة وتشات  الطمااة ماا باي  الشاؤوا اآلجتماعياة و يا  

 ال دة وزوجاّ امب وازواج امم(
 اكار التموكياّ التي كان   اهرة وواضحة لم ياا لمطماة:

 زمّلئا  وبارفع العمال ال مااعي،   لا : متتوا تحلايم  مقلار الاى مقااول ساموكيا يضارب
  تمعام االكّلم، ثقت  بنفت  اا  معدومة،  منتمي جدا لممدرسة.

  .... يلاي متااتوا تحلاايم  جيااد جاادا انخفااع الااى متوساا  فمقاااول ، محاااوب جاادا ، قيااادي
 هااّر عمياا  اعاارات التاادخي  والتقميااد والكااذب اتاااّ زواج والاادب لاااّلث مااراّ اااالتلام  مااى 

 اّ في المحاكم والشؤوا، منتمي جدا لممدرسة.زواج ام  والخّلف
  ا مد متتوا تحليم  جياد جادا انخفاع الاى متوسا  فمقااول اتااّ انفلاال والادب عا  اماراة

ساانواّ ، محااا  ودائاام الشاارود  وال  ااا  بلمّلئاا ،  6ابياا  التااي اعتارهااا اماا  النهااا ر تاا  منااذ 
 منتمي لممدرسة بدرجة ايل م  سااني .



 لممقااول اتااّ انفلاال الوالاد   ما  ثام زواج اما  وانتقاال م يشات   رضا متتواب جياد انخفاع
لاي  جدت  التي ال تتيطر عماى تلارفات  ....  ال  تاااى واجااتا ، دائام التاهر وبانعكس ذلاك 
عمااى نشاااا  اللاافي فهااو دائاام الاانعس، يمياال النشاااط، مضاا ر و اليااا تاام انفلااال امم عاا  

 زوجها، غير منتمي لممدرسة.
امنشااطة والفعالياااّ التااي تاام تنفيااذها فااي الماااادرة، وماا  خااّلل ر ااد التااموكياّ ماا  خااّلل 

لمطماااااة المتااااتهدفي  )يااااال واثنااااا  و عااااد الماااااادرة ( واسااااتطّلع نتااااائ  التحلاااايل ماااا  خااااّلل 
 المعمماّ تم مّل مة ما يأتي:

  االا:  فااي بدايااة الماااادرة  ااي  تاام ابّلغاا  اناا  تاام اختيااارب ماا  ضاام  الفرباا  فاارح جاادا 
النشاااااااااطة المدرساااااااااية اشاااااااااكل عاااااااااام تتاااااااااتهد  الطمااااااااااة المتفاااااااااويي  دراسااااااااايا كاااااااااوا ا

واجتماعياااا....... ااااعر ااااالتميل فاااي تماااك الفتااارة وماااى باااد  امنشاااطة والفعاليااااّ كااااا 
 اارفع العماال ضاام  م موعاااّ وباارفع المشاااركة اامنشااطة التنااي تتطمااّ التعاياار 

الاااااااني  عااااا  المشااااااعر وبكااااارر مقولاااااة" بااااادي  اكمااااال الفعاليااااااّ معكااااام" وفاااااي الياااااوم
 تراجااااى.......... مااااى التشاااا يى باااادأّ اآل ااااا تلياااارا اطيئااااا عمياااا  ماااا   يااااي العماااال 
ام موعة ثنائية ثم ر اعية....  تقال الختارة........ يفرغ كل ضلواات  في التموب  
والرسم ........... يعار ع  رأي  اكمماّ ماعارة نتي اة التمعاام وماى التشا يى ا اات 

ّلئا   و التاالي بادأّ مؤااراّ تقاال زمّلئا  لا  تتليار .... يعار اكاار ..... يحتارم زم
ا ات التعاير والمشاركة في الحلص افضل نتي ة التش يى االتعاوا مى المعمماّ 
وارتفااى متااتوا التحلاايل لدياا  الااى المتوساا  وال يااد ..... ال اخفاايكم فر ااة الطالااّ 

 االنتائ  و دأ يتال ااستمرار ع  الفعالياّ القادمة....
  :المميااال لااادا يلاااي هاااو انتماااا ب لممدرسااا  و اااا  لممعممااااّ وتقامااا  لمنلاااائت  يلاااي

...... فكاا العمل مع   امر اشكل اسرع م  زمّلئ ،  تقال اىرااد والنلت، يعمال 
ام موعاّ، يحترم رأي اآلخر،  تقال الر ت والختاارة، متعااوا والحماد و توياا عا  

 التنخي  وتقال الوضى امسري الموجود ري .
  مد: لو ا ارتفاع متتوا تحليم  الى ال يد وتحت  نفتايت  ، مشااركت  اامنشاطة أ

 المدرسية تحتن  وال  وجد لدي  مانى م  التحدث ع  مشاعرب واممور التي تلع  .



  رضا: متتواب التحليمي متلعلع ما باي  المقااول وال ياد ، خاّلل امنشاطة والتوا ال
 ي افضل نشااا،مى والدت  وجدت  ا ات ايل سهرا و التال

 يحّ المشاركة في فعالياّ الماادرة وبتال عنها، تااى و ائف  اشكل افضل م  التاب .

افضاال و، أثمااّر الماااادرة اارتفاااع اتااي  امتااتوا التحلاايل وتحتاا  واضاات فااي اعااع 
التااموكياّ ، اتمنااى اسااتمرار المقااا اّ مااى ابااداع المعماام لّلسااتلادة وتاااادل الخاااراّ ونقاال 

 تراح انشطة وفعالياّ ذاّ  مة.الت ارب واي

 

  :ارح لمفعالية التي كان  أكار تأثيرا 

 

: فعالية  تم فيها رسم الشخص الذي سيكوا عمي  الطالّ متتقاّل وتموبنها والتعاير عنهاا، ماذا ا ّ اا اكوا 
الاانفس....اال اناا  عااار فيهااا  االا اشااكل رائااى اااالرغم ماا  التمعااام والاارفع فااي بدايااة الماااادرة فااي التعاياار عاا  

 استطاع وامام زمّلئ  التعاير دوا تردد

 10عاااارة عاا  كااراتي  تعطااى لمطماااة اعااددهم  يااي  ااادأ  الطماااة برساام مااا ي ااول باااالهم اول المو ااة المتنقمااة: 
ديائ  ثم  اتم تادوبر الرساوماّ باي  الطمااة لوضاافة الاى اا تلال لمطالاّ ام امي........ تم اعادها التعايار 

فمنهم م  فرح ااىضاافة ومانهم ما  رفاع ومانهم ما  عادل ومانهم ما  اضاا  فكارة جد ادة ومانهم  ع  المو ة
 م  اعترت ....كل هذا اّاار م  روح الفرب  وتقال اآلرا  وا ترام الاعع.

  ،يلاااة ن ااااح :مااا  اكاااار الطاااّلب تاااأثرا االمااااادرة هاااو  ااالا .... كااااا امنتهاااى العناااا، يضااارب، يشاااتم
اانفعاالت ، سربى اىنفعاال .......ال اياول انا  انقماّ رأساا عماى عقاّ  يعلّ، غير مقاول، ال  تحكم

باال ا ااات مقاااوال، متكممااا، يتااتطيى التعاياار عاا  نفتاا ، عماال ضاام  م موعاااّ الااورة جياادة وا تاارم 
زمّلئاا  فااي الوياا  الاااذي لاام تتااتطى اااا  المرااادة لمتو اال معااا  لشااي ........... اسااتطاع المشااااركة 

 والتي ادّ الى ارتفاع تحليم  الى المتوس  وال يد.والتعاير في الحلص اللفية 
  : ّارتااط الطماة اعد انتها  الدوام احافّلّ -ضل  العمل العوائ  و التحديا 



  : ّتو يا 
  ّاالستمرار في المقا اّ بي  المعمماّ عمى مدار الفلال الدراساي لتااادل الخااراّ والتحاديا

. 
 مرة اهربا.  عمل جمتاّ نفربا لممعمماّ الماادراّ امعدل 
 .عمل جمتاّ تاادلية بي  الطماة المتتهدفي  بي  المداري كافة تاعا لمفئة العمربة 

 

 ( نهلة  اتم أب سير16 

 

 "اسم المدرسة:النهضة "ج 
  اسم الماادرة:ال لمرت الاّلسيميا ونعم لتموك أفضل 
   امكاديمي . الهد  العام م  الماادرة:تحتي  سموك  الطالّ وتحتي   حت   وتحتي  تحليم 
         : 13غير مااار                               1مااار:      14عدد الطماة المتتهدفي 
 :)و ا المشكمة  التي تعال ها الماادرة ) اشكل مختلر 

ميااول الطالااّ لّلنطااوا  والنعاااي احيااي يشااعر االتعااّ والمماال الاادائماا ، اماال لماارت الاّلساايميا ) مااى   
الاحر امبيع المتوس (ولدي  الذكا  و القدرة عمى الاتعمم والقارا ة والكتاااة والحتااب ولكا  باا   اتااّ ساو  

فاي اعاع النشااااّ الّلمنه ياة التاي لتحتي  سموك  وندماجا  ولدي  المقدرة تلذ ت  ونهمال والدي  في تعذ ت  
 تؤدي إلى دم   اجتماعيا و مى أيران  و زمّلئ  في المدرسة أو  تى الدفاع ع  نفت  .

  :ارح لمفعالية التي كان  أكار تأثيرا 
تم إعطا  تمارب  لتقوبة عضّلّ اليد   م  يال مدرب يعمل في العّلج المائي  وذلك اتاّ 

الاا   الشاد د أثناا  الكتاااة،ودم  الطالاّ ماى أيرانا  فاي  ضعا في عضّلّ الكتاااة و اتااّ
 برج المقم  وعمل اعع التمارب  والمتااقاّ.



استخدام الكرة ،تحربك و عمل عّلج و يفي لميد   و ام ااى،تعميم الطفل كيفية ر ا   ذائا  
ا االشكل اللحيت ،هذا النشاط  تم تطايق  في برج المقما  كال خمايس التااعة العااارة والنلا

 للاية التاعة أ د عشر .
  : انطوا  الطالّ، اعورب االنعس، الهلال، وعدم اال تكاك بلمّلئ  اكل دافاى االنتااة لاي يلة ن اح

الختيار هذا الطالّ كماادرة  ياي تام التركيال عماى عاّلج المشاكمة امساساية ما  خاّلل تلييار الانم  
ولهااا الطالااّ وتاام إتااااع ذلااك اااالتركيل عمااى اللااذائي لمطالااّ والتركياال عمااى نوعيااة المااأكوالّ التااي  تنا

تقوباة النااوا ي الو يفيااة المتعمقااة امهاااراّ الكتااااة  و ااالتوازي مااى كاال ذلااك يااام الطالااّ االمشاااركة مااى 
زمّلئاا  فااي عاادة أنشااطة جماعيااة ولااو ا اعااد ذلااك تحتاا  عااام عمااى سااموك الطالااّ احيااي زاد تركياالب 

 .ة وتحليم  امكاديميوانتااه  في الحلة وتحت  عمى مهارت  الكتابي
  العوائاااا  و التحاااادياّ :ضااااعا الشااااهي  لاااادا الطالااااّ ، عاااادد النشاااااااّ غياااار كاريااااة ى ااااداث تلياااار

خلو ااا لتحتاا  فحااص الاادم ، ااعو ة فااي إيناااع امم اعماال تليياار لمنمااام اللااذا  اللااحيت لمطفاال 
 ،وضى الايئة التي ي ي  فيها كون  في ااب  طة  ؤثر عمى سموك  .

  الطالااّ دوراّ تعماال عمااى تقوبااة عضااّلت  ،متااعااة الطالااّ غااذائيا و  ااحيا تو ااياّ : إدخااال
 ،مشاركة الطالّ بنشاااّ تعمل عمى تقوبة اخليت  .

 

 ( تهاني جميل م سى  ميدان17

 :النهضة اىسّلمية "ج" اسم المدرسة 
  اسم الماادرة: كمنا مقدسيوا 
 امهدا  الخا ة لمماادرة 
لمطالاي  فاي  ال اخاتّل  االثنياة والمه اة  ياي  نتماي أ ادهم لمَناَور والاااني .تحقي  المواانة اللالحة 1

 بدوي أيار   في أربحا.

 .توفير جو داعم وةم  داخل المدرسة بهد  دم  الطالاي  ورفى تحليمهم امكاديمي. 2

 ثقة الطالاي  بنفتيهما وتعوبدهم تحمل المتؤولية. .تعلبل3



 :غير مااار: اّلب اللفي  الااني والاالي   2عدد الطماة المتتهدفي :   مااار 
 :)و ا المشكمة  التي تعال ها الماادرة ) اشكل مختلر 

ال مااالة الطالاي  وعدم وجود داف ية لد هم ت اب العممية التعميمية إضافة إلى عدم ااتراكهم في الفعاليااّ 
هو االب  ام لر وبوجد فارق  وامنشطة المدرسية دفعتني لمحد ي مى هؤال  الطماة و وجدّ اأا أ دهم

سني  وبعامموب عمى أنا  ال يفهام وال يتاتطيى النياام ااأي ااي  فأ ااح   10عمري مى م  تكارب احوالي 
لدي  يناعة بذلك عاّلوة عماى أا امم عامماة واايعاة عممهاا تتطماّ منهاا الخاروج اعاد المهار مماا ال  تايت 

يت  لو دب السيما وأا ميار هم جميعًا في محافمة لها فر ة في االتلال والتوا ل مع  ريقضي معمم و 
أخاارا وبقضااوا نهايااة امساااوع هناااك، أمااا الطالااّ الااااني فهااو ماا  الناااور وهااذا مااا ي عاال الطااّلب دائمااي 
التااخربة مناا  فخمقاا  لدياا   الااة ماا  الّلمااااالة وترافقاا  مااى دالل زائااد مناا  ولااد فااي الشااهر التااااى فترتااّ 

م المشكمة لدي  و اّر ممحو ة، وال بد م  اىاارة إلى أا اايعاة  ارو  عميها ضعا أكاديمي مما فاي
الناااي فااي الاماادة القديمااة فااي  ااراع  ااومي ومتااتمر اتاااّ تواجااد يااواّ اال ااتّلل اللااهيوني عمااى بواااااّ 
سور القدي وعمى بواااّ اميلى فّل  وجد متنفس لهؤال  الطّلب لتفربا اايتهم إال المعّ عمى امجهلة 

ومنطمقًا م   ر ي عمى أا يكونوا موااني   الحي  محاي  لمقدي فكّر فاي تعاربفهم االمد ناة  المو يةا
 ليس االمااني بل االنيمة والموروث التاربخي الذي تحمم  فيها. 

 :ارح لمفعالية التي كان  أكار تأثيرًا 
ُّ كايرًا في اختيار الفعالية امكار تأثيرًا ال سيما وأا أغماهاا كااا  لهاا أثارًا فاي نفاس الطاّلب منهاا لقد تردد

خرجاا  عاا  نماا  الفعالياااّ التااي اعتاااد الطااّلب عميهااا، فقااد عاااروا وذوبهاام عاا  ذلااك، فماام يتااا  لهاام أا 
اعروا اأا أ دًا  ماي بهم وغااتهم وبهتم لشأنهم وبتااى عّلماتهم، وبتألهم ع  اي   رغاوا ا  وبتمناوا 

ساتمرار عااارة:" ماس أناا هااي أول مارة ...."  ينهاا كناُ  تحنيق ، كان  أكاار جمماة  اؤثر فايا وتادفعني لّل
فاي سااري أيااول وأنااا أيضااًا يااا  االيراي، ويااد يكاوا موضااوع الماااادراّ التااي اناادرج  تحتاا  هااو التاااّ فماام 
 وكااال لناااا كمعممااااّ العمااال ماااى الطاااّلب مااا  منماااور عااااافي اجتمااااعي وياااد كانااا  فر اااة لاااي كماااا هاااي 

 لمطّلب.
منااذ لحمااة الاااد  ااختيااار موضاااوع وعنااواا لمماااادرة اااعرُّ اأهميااة الاحاااي عاا  فعالياااّ تخاادم امهااادا  
وتنتاا م معهاااا اشااارط عااادم نمطيتهاااا، تاتعاااد عااا  الااانم  التقميااادي الُمعطاااى فاااي اللااافو  عاااادة. إا وجاااود 



كااا لا   امسماك في المدرسة و رن الطّلب عمى الم ي  ماعامها أو مراياتها أو تليير مياب الحوت
 أثر لدا الطّلب فقد اعرا االمتؤولية ت اهها. 

سأتحدث ع  المقا  امخير مى الطّلب ويد تميل هذا المقا  كونا  ُخطا  لا  اشاكل جمااعي ماى مااادرة "ال 
لمرت التّلسيميا.. نعم لتموك سميم" وكاا المقا  خارجي في مطعم "اوكمي  بيتلا" كاا هنااك متتاى لهام 

اللناا  فيهاا برا تناا وكااا ليمر وا عمى امراجيت التاي كانا  فاي المكااا، كماا أا هنااك غرفاة ملمقاة يمناا ا
امافااال سااعدا  جاادًا اااالرغم ماا   اارارة ذلااك اليااوم، ويااد تاام تنفيااذ فعاليااة يلااة ملااورة مااى االااااي ) اااي  
ةخر(  يي يم  اعارت اللاور والحاد ي ماى الطاالاي   اول تقاال فكارة االخاتّل  وأنا  ال  ناتقص ااي  

ّلنعلال... كانا  هنااك متاا ة لكال افال م  قيمة الشخص، واالختّل  الخارجي ل  يكوا سااا وماررا ل
لمتعاياار عاا  مشاااعرب  ااول الموضااوع بوجااود اللااور أيضااًا.. ماا  الّلفاا  أيضااًا أا الطااّلب أضااافوا عاا  
االخاااتّل  فاااي التحلااايل امكااااديمي وعااا  مشااااعرهم ت ااااب الطاااّلب المتفاااويي  فاااي  ااافهم، وما مدرساااتنا 

ى االمعّ مى الاناّ إال أا ااايي ااّلب  اف  مختمطة تحدث أ دهم ع  اختّل  ال نس وأن  هو ال يمان
يتااخروا مناا  وهااذا يضااايق ، وعنااد سااؤال  عاا  ساااّ ميماا  لمعااّ مااى اىناااث يااال اأناا  ال يحااّ املعاااب 
العنيفة وأغمّ ألعاب أبنا   ف  عنيفة وهو ال يتتطيى م اراتهم فيها، )وهنا كان  وكأنهاا تو اية بوضاى 

نا  االسترا ة عوضًا ع  املعاب الحركية العنيفة التي ياد تكاوا ألعاب في التا ة لينشلل الطّلب بها أث
مؤذية في اعع ام ياا(. وعند االنتهاا  ما  القلاة  ضاّر زميمتاي نهماة والمراادة ويمناا االلناا  ساوبة 
أغنية كناا ياد الفناهاا خاّلل المقاا اّ التاي كناا نمتقاي بهاا. و عاد ذلاك ياام الطاّلب ااختياار وجااة ما  يائماة 

مفاردهم واماهاا وكانا  التاعادة تلمرناا عنادما وجادناهم  تعاامموا ماى يائماة الطعاام وباحااوا عا  الطعام ا
اماهم وبتنايشوا إلى أا أينعاوا اعضاهم ااختياار ذاّ الطماّ، لقاد كااا وجاود المراادة التر وباة معناا داعماًا 
   ياااي كانااا  تؤكاااد عماااى مّل مااااّ كناااا نقاااا عنااادها فاااي اخلاااية كااال االاااّ،  ياااي أبااارز جواناااّ مااا

اخلاايت  لاام تكاا  لتمهاار فااي جااو المدرسااة وخااّلل اليااوم التعميمااي، و عااد تناااول الطعااام يمنااا بتقااديم هاادايا 
ُّ لطااعة  ور الطّلب لتعلبل مفهوم الذاّ لد هم. ويد أوكمُ  لهم مهمة االتلال  تذكاربة لهم ويد عمد

ّ اممهاااّ عاا  امتنااانه  باي هاتفيااا عنااد و ااولهم لماياا  كمااا جااّر العااادة عناد انتهااا  كاال لقااا  ويااد عااار 
 اقدر ما اعر الطّلب االتعادة واالناتاط. 



 ن اح : الماادرة كو دة وا دة هي يلة ن اح، ل ثر الاذي كانا  لا  عميناا جميعاًا فالفر اة التاي  يلة
كناا  أااااهدها فااي عيااوا الطااّلب و اادها كاناا  يلااة ن اااح، كمماااّ الشااكر التااي كاناا  ترساامها لااي 

يلااة ن اااح كااذلك كمااا أا  ضااور اااّلب ةخاارب  و التااؤال عاا  كيفيااة  اممهاااّ وتخارنااي بهااا كاناا 
مقاادرتهم االاااتراك نااى أ مااد لمحمااد االم موعااة، تعاياار الطااّلب اكممااة "أول ماارة" كاناا  يلااة ن اااح 
فعندما يالوا أول مارة بناروح تشاتري، أول مارة باروح أاماّ إيا  ةكال، اول مارة امارق ما  هاذا الشاارع، 

وزميّلتااي االمدرسااة وهااذا تضااا  لر اايد الن اااح  يااي تاام دماا  اااّلب نح نااا اااأا عممنااا كفرباا  أنااا 
الماادراّ في عدة فعالياّ وعاروا ع  سعادتهم وكان  فر ة لنا لتقييم اعضنا الاعع خلو ا اأنا 
كناا اعيااد   عاا  للاة الم ااامّلّ. أنااا أدعاي الن اااح وأتمنااى أا أكاوا يااد فعماا ... ن حا  فااي تطاياا  

يها، مني عمى يقي  اأا الطالّ ال يمك  ل  أا  تمقى التعمايم امكااديمي نمربة لطالما تمني  العمل ف
إذا لام يكا  مرتا اًا فاي ااايي ال واناّ، وياد اكتشاف  مواهاّ الطاّلب ومياولهم و ناا  عميهاا ألفناا أغنياة 

 مرفقة االتقربر الااني. 
 لهااا أثاار عماايا  العوائاا  و التحاادياّ : كااأي مشااروع واجهتنااي اعااع التحاادياّ وماا  أبروهااا والتااي كاااا

اخليًا كوني معممة ملادر في المدرسة وياد تقادم  لممااادرة وتما  الموافقاة عميهاا و عاد تنفياذ عادة 
لقاا اّ تاام توقياف الماااادرة مساااب فنيااة، كماا أا اىدارة فااي المدرساة كاااا لهاا دورًا ساامايًا فمام يقتلاار 

تخطااي  المقاا اّ بال وتعادا ذلااك عماى عادم الادعم أو عادم تقااديم ايترا ااّ منشاطة أو المتااعدة فاي 
 يااي تاام دعوتهااا لحضااور لقااا اّ وكاناا  تاارفع اتاااّ موعااد أو أي اااي  اح ااة أناا  ي ااّ إخاارهااا 
يااال المقااا  اعاادة أيااام، كمااا كاناا  تنتقااد اشااكل سااماي ودائمااا تعطااي المّل ماااّ المانيااة عمااى ر بتهااا 

الطاالاي  عنادما ذهاا  لحضااور لنلاا الكاأي الفاارغ، لكا  فاي النهاياة أياّر ااأثر المااادرة عماى كاّل 
 لص لممعمماّ في  فوفهم. كماا إا وجاود ميلانياة لممشاروع كااا اي ابياا جادا  ياي كانا  فر اة 
لتاادليل الطاااّلب وتحقياا  رغااااتهم إال أنهااا كانااا  بااذاّ الويااا  تحااديا  ياااي عاااّر إدارة المدرساااة عااا  

 رغاتها الر  الماما وتوزبع   تّ ر بتها. 
 مل في مد نة القدي لادعم المعمام المقدساي العامال فاي وزارة التر ياة والتعمايم تو ياّ : االستمرار االع

 الفمتطينية. 
عاااااادم ايتلااااااار الماااااااادراّ عمااااااى يطاااااااع المعمماااااااّ وتوساااااايعها لتشاااااامل معمماااااااّ الملااااااادر 

 والمراداّ.
 االستمرار االتوا ل مى الماادرب  المعنيي  مااارة اعيدا ع  تدخّلّ اىدارة.



 مى الطّلب المذ   بدأنا االعمل معهم إي اد ةلية لممتااعة
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 اسم المدرسة: الفتاب الّلجئ  االساسي  أ 
 اسم الماادرة: ماادرب بذور الخير 
  الهد  العام م  الماادرة: مهاراّ التوا ل و نا  الفرب 
       :12غير مااار                              2عدد الطماة المتتهدفي :           مااار 

 

 :)و ا المشكمة  التي تعال ها الماادرة ) اشكل مختلر 
تطوبر مهاراّ اللداي  وتعميم مهاراّ التوا ل اىي ابي سيما اا الطالاتي  تتلفاا االعدوانية وكارب 

 زميّلته  
  : يلة ن اح 

طالاتاا اي  وراما تعانياا م  عدم الاق  االنفس لدرج  كايرب ت عمه  عدوانياّ وال  تقام   ديقاته  وال  تى ال
يشارك  ااي نشاط سوا  اكاا منه ي او المنه ي.فكارب المااادرب هناا كانا  ناجحا  جادا سايما وانهاا اعيادب كال 

ّز بدرجااا  كايااارب مهااااراّ اللاااداي  الاعاااد عااا  الكتاااّ المدرساااي  واالمتحانااااّ  ياااي تمااا  فيهاااا نشااااااّ عااال 
والتوا ل اىي ابي وا ع  الطالاتااا ما  التعايار عا  مشااعره  اكال  ادق و ارا   وتفااعم  اشاكل كايار 

 مى زميّلته  دوا الخو  م  العّلم  او تقييم االمتحاا

   العوائ  و التحدياّ :يم  الوي 
  تو ياّ :  االستمرار في المقا اّ في التنواّ القادم 
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 :النهضة اىسّلمية "ج" اسم المدرسة 
 اسم الماادرة: بتموز وةب  ا انا الكتاب 
 .الهد  العام م  الماادرة: غم   حي لعّلية الطالااّ امعممته  المتقاعدة يترا 
 :اخلي.االااّ    غير مااار: ذوي الطالااّ و انا اشكل  8عدد الطماة المتتهدفي :   مااار 
 :و ا المشكمة  التي تعال ها الماادرة 

إا مدرسة النهضة م  المداري امساسية المختمطة إال أا نتاة الاذكور تفاوق نتااة اىنااث، واايعاة 
الاااذكور التاااي تميااال لمعناااا والحركاااة تحاااد مااا  فر اااة إعطاااا  الطالاااااّ متاااا ة لمتعايااار عااا  ذاتهااا ، 

رفاتهم لم اااراتهم ومحاولااة إثااااّ الااذاّ، عااّلوة فّل ماا  أنهاا  باادأا بتقميااد الطااّلب الااذكور فااي تلاا
عماااى أناااي تمقيااا  تقاعااادا يتاااربا مماااا أتااااح فر اااة لمطاااّلب اممارساااة العناااا ال تااادي والمفماااي عماااى 
الطالاااااّ إلاااى تاااأثره  الشاااد د اتااااّ عااادم إغاااّلق عّليتاااي بهااا  اشاااكل  اااحي و انعكاااس ذلاااك عماااى 

 ا تاسه  ااممم  والاقة ت اب اآلخر.
  كان  أكار تأثيرًا: لعّ املعاب والحوار معه  أعطي نتائ  مامرة جدا.ارح لمفعالية التي 
 ن اح :  يلة 

في العام الدراسي الماضي ياما  وزارة التر ياة والتعمايم بتوقياف اعاع المعمماي  عا  العمال واعطاا هم 
تقاعد يتري ويد كن  مما  وياى عمايهم هاذا القارار ال اائر، ال أساتطيى أا أخفاي مادا ألماي و  لناي 

ادرك اناا عندما تمقي  الخاار وياد رضاي  احكام ر اي و لام اعاد الاى المدرساة بناا  عماى القارار لكا  لام 
وغيري مدا تأثير هذا القرار عمى الطماة المذ   كنا  اعممهام السايما وانهام اعمار  الير فاي اللاا 
الااني ال  دركوا معنى التقاعد بال  ناوا ااأني خاذلتهم وتخميا  عانهم اانتاحابي المفااجئ وياد  هاّر 

ل فمام تعاد هناااك هاذب المشاكمة عنادما توالا  المعممااّ الااد ّلّ اعادي فقااد  اار لادا الطاّلب ردة فعا
ثقة فم   تعامموا مع  يد  تركهم في اي وي  خلو اا اا هنااك  ااالّ انفلاال باي  والاد هم، وياد 
تلا د العنا بينهم و ما أن   ا مختم  ال نس فقد  ار الطماة الذكور يعتدوا عماى االنااث جتاميا 

ا لمعناا لمادفاع عا  ولفميا وكاا اثر الفقد اوضت عند االنااث لاذلك تام اساتهدافه   ياي  ارا  م اأ
انفتااه ، وكاناا  فر ااة ذهايااة االنتاااة لااي ماا  مركاال ابااداع المعماام لعماال هااذب الماااادرة لتحتااي  نفتااية 
الطالاااااّ و بيااااا خلو اااية ال نااادر  ياااي  تميااالا االحنياااة والمطاااا وااللفااااظ الطيااااة وكانااا  معمااام 



يل االناث ع  الذكور ما  الفعالياّ تندرج تح  هذا العنواا، وفي ا دا المقا اّ كنا نتحدث عما يم
نا يااة اااكمية وكاااا ماا  ضاام  المنياالاّ نقاا  الحنااا  فقااد يماا  اا ضااار فتاااة متطوعااة لتقااوم باانق  
الحنا  لهؤال  اللليراّ مما ادخل الفر اة لقماو ه  كايارًا، ولام اغفال عا  ال اناّ االكااديمي فقاد يما  

ر ياة والرباضاياّ ضام   ادود امراجعة اعع االساسياّ له  بهد  تمكينه  م  اساساياّ المعاة الل
المقا اّ المقتر اة، لقاد كانا  المااادرة النافاذة الو يادة التاي مكنتناي ما  عمال اغاّلق  احيت و احي 
لعّليتي مى االااتي، ال يتعني اال أا أتقدم االشكر لمركل اباداع المعمام الاذي سانت لاي بهاذب الفر اة 

ل المقااا اّ وفااي مقتاارح الماااادرة، وب اادر و للميمتااي المعممااة تهاااني  ميااداا التااي كاناا  تتاااندني خااّل
االاارة إلى أا امهل كانوا متاند   أيضا بتعاونهم  يي كان  تحضر اعع الطالااّ ما  العيلرباة 

 لحضور المقا اّ لما اعرا اأهمية ونوعية ما  تم تقديم .
 

  : ّالعوائ  و التحديا 
التااعاّ الاّلثاة وت هيال الضايافة  عو ة في تطاي  المقا اّ منها كان  تعتمد عماي ايماة  .1

 لهم.
عدم االتفاق مى محّلّ لتوفير الضيافة مما ا وجني لّلتفاق مى  ا ّ الدكاا ل خاذ د ناا  .2

 في أغمّ اموياّ.
كاا هناك تحدي في  ضور اعع الطالااّ م  العيلربة ويد  ضرا الحمد و لما لمقاا اّ  .3

 م  أثر عميه .
  : ّتو يا 

مم ىتا ة الفر ة لي لتطاي  المااادرة لماا كااا لهاا ما  نتاائ  اي ابياة عماى أاكر مركل ابداع المع
  عيدي الشخلي وعمى الطالااّ كذلك.

 


