




 تخطٌط جٌد للتحسٌن المبنى على رؤٌة ورسالة محددة 

بناء روٌة ورسالة المدرسة كان بالتشارك االدارة والمعلمٌن •

 والمجتمع المحلى  

تعمٌم رؤٌة والرسالة طبعاتها على الجمٌع من خالل المناسبات •

 ومن خالل طلبة المدرسة

وضع خطة تطوٌرٌة للمدرسٌة بناَء على  الخمسٌه للوزارة مع  •

وضع خطة تطوٌرٌة تم تنفٌذ جمٌع محاورها  بالشراكة مع 

msn   سوف ٌتم الحدٌث عن انجاز الخطة فً المحاور القادمة 

 



 







 ادارة العالقات داخلٌة وخارجٌة تساعد المدرسة على اداء واجباتها 

 التشبٌك مع المجتمع المحلً وأولٌاء من خالل احٌاء المناسبات نذكر منها •

االحتفال بٌوم الشجرة كان ذلك بالتشبٌك مع دائرة الزراعة وقسم الصحة فً التربٌة والبلدٌة -أ•
 والمدرسة 

 

االحتفال بٌوم االسٌر تم خالله تكرٌم االسرى المحررٌن وجمٌع ذوى االسرى من الطلبة •
 .والعاملٌن داخل المدرسة  

التشبٌك مع مؤسسة الطقان والتربٌة والبلدٌة وإقامة مشارٌع مشركة حٌث تم انشاء مشارٌع •
 .مشترك منها

 ( .  الرواٌة الشفوٌة )السٌلة تارٌخ ودالة  -أ•

 . محاكة مرور كوكب الزهرة حول االرض•

العمل على )اقامة نادي بٌئً فً المدرسة والتشبٌك مع مدرسة بنات الخنساء المجاورة معنا •
 (.جعل المدرسة مركز  بٌئً بالتعاون  مع مؤسسة القطان 

تفعٌل مجلس اولٌاء االمور حٌث كان شرٌكا فً الٌوم المفتوح فً تعزٌز وتكرٌم الطلبة حٌث ٌلغ •
 .شٌكل  3500قٌمة ما تم تقدٌمه من هداٌا قٌمة حوالً 

لتر كما قدم  70المشاركة فً توقٌر بٌئة مدرسٌة صدٌقة للطالب حٌث قدم ثالجة مشارب •
 .كراسً 

 .  الى المدارس المجاورة فً البلد  MSNالذي تم شرائه عن   D.Jتم اعارة •



 



 



 



 ادارة الموارد بفعالٌة بما ٌخدم جودة التعلٌم والتعلم 
 الموارد المالٌة 

 كامٌرات مراقبة فً ساحات والممرات ومختبر الحاسوب تركٌب  6تم تركٌب •

 قاعات بشاشة عرض وسماعات  3، تجهٌز  ستائر لجمٌع الصفوف•

تفعٌل مكتبة المدرسة من خالل متابعة الخطط والنشاطات نذكر منها مسابقات •
 ثقافٌة بٌن الصفوف والشعب عمل مسرحٌة لتفعٌل القراءة 

تصوٌر مجموعة من التجارب وتم تحمٌل قسم  -تفعٌل مخبر العلوم من خالل  أ•
تم اقامة معرض علمً  -منها على االنترنت مثل جهاز هوفمان لتحلٌل المٌاه ب

عمل مبادرة جدٌد وهً تصمٌم مجموعة من المقاعد واجة  –فً الٌوم المفتوح  ج 
تم  -المقعد عبارة عن سبوره كل طالب بإمكانه كتابة علٌها بواسطة اقالم توش ج

 سماعات فً مختبر العلوم +تركٌب شاشة عرض 

تفعٌل مختبر الحاسوب                                                                 •
اشغال كل الحصص داخل المختبر            -اقامة الدورات داخل المخبر ب  -أ

 زٌارة مختبر الحاسوب كل اسبوع مرة من قبل كل شعبة فً المدرسة -ج 



 



 



 



ادارة عملٌتً تعلٌم وتعلم تهتمان بمستوى عال من االداء 

 وٌدٌرها معلمون مؤهلون

 تطوٌر اداء الطلبة  •

تقدم نسبة التحصٌل عند الطلبة لوحظ ذلك من ترتٌب المدرسة فً دراسة  التقوٌم الوطنً •

 مدرسة  26واالختبارات الوزارٌة حٌث كان ترتٌب المدرسة على مستوى الشبكة الخامس من 

 %13رفع نسبة التحٌل فً االختبارات  الوزارٌة من العام الماضً الى العام الحالً بنسبة •

 النمو المهنً للمعلمٌن 

 اعطاء عدة  دورات فً المدرسة منها طرائق التدرٌس دورة حاسوب وانترنت 

 هنالك ثالث معلمٌن قد انهوا سنة من دراسة الماجستٌر  ومنهم على ابواب التخرج 

هنالك  اثنٌن من المعملٌن مشاركٌن مع مؤسسة القطان ومنهم من شارك بفاعلٌة باألنشطة الطالبٌة 

 والمسرح والدراما قد حصل على شهادة دبلوم فً المسرح والدراما 

 االنشطة الطالبٌة 

اقامة معرض من التراث ومعرض عملً تم عرضة فً الٌوم المفتوح وتم عرض مسرحٌة اناو ستً 

وجبات تم تزٌد )وأوبرا طالئع فلسطٌن للصف الرابع والعدٌد من االنشطة هنالك ثالثون نشاط 

 (    المعهد الوطنً بها 



انتماء العاملٌن والطلبة للمدرسة ضمن بٌئة صدٌقة 

 للطالب 

تم العمل على اٌجاد بٌئة صدٌقة المدرسة وذلك من خالل •

توفٌر مقاعد فً الحدٌقة مع زراعة الحدٌقة من قبل الطلبة 

 تفعٌل جمٌع مرافق المدرسة السابق الذكر 

تم اكتشاف الطلبة الموهوبون حٌث انه ٌوجود طالب متمٌز •

 بالجمباز ومن الممكن انة سوف بذهب الى االردن 

 تفعٌل استخدام التكنولوجٌا فً العملٌة التعلٌمٌة  •



وادارة تفعٌل التكنولوجٌا فً عملٌات التعلٌم والتعلم 

 المدرسة 

 هذا هو عنوان  مشروع التخرج •



هو مشروع ٌحاول   مشروع الحاسوب فً العملٌة التعلٌمٌة

جعل العملٌة التعلٌمٌة ضمن اطار البرمجٌات الحاسوبٌة من 

اجل رفع الجودة التعلٌمٌة وحل مشاكل التعلٌم التقلٌدي 

ومراعاة الفروق الفردٌة ورفع الدافعٌة والرغبة فً التعلٌم 

للطلبة من خالل استخدام الحاسوب فً عرض المنهاج 

بأسلوب ٌتناسب مع الفئات المستهدفة وفً االدارة وفً 

الترفٌة من اجل خلق افراد اسوٌاء قادرٌن على مواكبة العملٌة 

التعلٌمٌة واالستمرار بها من خالل تدرٌب المعلمٌن وتوفٌر 

البٌئات التعلٌمٌة الضرورٌة واستخدام االنترنت فً التواصل 

  مع عناصر العملٌة التعلٌمٌة



اٌجاد مدعمات ومحفزات لدراسة المنهاج وتحقٌق :المنهاج

 .اهدافه التعلٌمٌة والتربوٌة بأفضل الطرق

خلق  جٌل واعً متعلم مثقف ٌواكب الحداثة والتقدم فً :الطالب

 .العلم ومجالته وتحقٌق الهدف التربوي بأقصر وقت وجهد

اختٌار استراتٌجٌات تعلٌمٌة وتدرٌسٌة بما ٌتالءم مع :لمعلم ا

وإٌجاد وسائل وبدائل تعلٌمٌة تراعً . احتٌاجات المعلم وقدراته

 .الفروق الفردٌة للطلبة

اٌجاد طرائق تكنولوجٌة لرفع جودة االدارة  :االدارة المدرسٌة

التربوٌة والتعلٌمٌة بما ٌنعكس اٌجابا على جوانب العملٌة 

 .التعلٌمٌة ودمج التكنولوجٌا والتقانة بها



تقدٌم دورات تأسٌسٌة وتدرٌبٌة وتطوٌرٌة للعاملٌن فً المدرسة : دورات تدرٌبٌة -1     

 .من اجل القدرة على التعامل مع التقنٌات الحاسوبٌة فً االطار التعلٌمً

للوقوف على مدى الرضى التدرٌبً واإلفادة منها فً صقل : استبٌانات دورٌة-2

 .خبراتهم المهنٌة

من اجل عرض انجازات المعلمٌن  :عمل موقع للتواصل االجتماعً للمدرسة-3

والطلبة وفتح نوافذ جدٌدة للتواصل مع اولٌاء االمور وتبادل الخبرات مع المؤسسات 

 .ذات الخبرة التربوٌة والتعلٌمٌة

دمج الحاسوب فً العملٌة التعلٌمة وتطبٌق حلقة  : تطبٌقات تعلٌمٌة محوسبة-4

 التدرٌب بإنتاج برمجٌات تعلٌمٌة وحوسبة اجزاء من المنهاج وإثرائها من االنترنت

 المقابالت الشخصٌة   -5



اكفاء قادرٌن على استخدام الحاسوب فً العملٌة  معلمٌن-1

 .التعلٌمٌة وتحقٌق االهداف التربوٌة وإكسابهم الخبرات المناسبة

قادرٌن على استخدام التقنٌات الحاسوبٌة كمعٌن فً  طلبة-2

مشوارهم التعلٌمً ومواكبة الحداثة والتقانة لخدمتهم وتطوٌرهم 

 .الذاتً والتثقٌفً

واستخدام الحاسوب والتقنٌات فً  رفع جودة االدارة المدرسة -3

ادارة وضبط العملٌة التعلٌمٌة لتسٌر ضمن الهدف التربوي 

 .المنشود

وإدخال الحاسوب فً العملٌة التعلٌمٌة  حوسبة جزء من المنهاج -4

 .  وإنتاج العدٌد من البرمجٌات التعلٌمٌة

بٌن المدرسة وعناصرها  انشاء موقع للتواصل االجتماعً -5

   .وأولٌاء االمور والمؤسسات االخرى للتواصل وتبادل الخبرات



كانت الجدولة الزمنٌة للحصص تشكل تحدٌا كبٌرا :الوقت-1

فاألولٌة تبدأ فً انهاء المناهج وتقدٌمها للطلبة مما ٌجعل 

 .ساعات التدرٌب والتركٌز علٌه غٌر كافٌة

لفئة من المعلمٌن فً تغٌر  عدم وجود الرغبة والدافعٌة -2 

طرائقهم التدرٌسٌة التقلٌدٌة وعدم القدرة على التعامل مع 

 .التقنٌات الجدٌدة

مما  وجود عدد من المعلمٌن بدوام نصفً فً المدرسة -3

ٌحرمهم من ساعات تدرٌبٌة وخبرات مقدمة لزمالئهم وتشتٌت 

 .مهاراتهم التدرٌبٌة

فً البٌت او لخدمة   عدم امتالك جمٌع الطلبة للحاسوب -4

 .االنترنت مما ٌحول من تطبٌق هذه التقنٌة على جمٌع الطلبة 



 

جعل الحاسوب والتدرٌب على استخدام التكنولوجٌا مكونا رئٌس فً اعداد المعلمٌن قبل •
 .الخدمة وإثنائها بحٌث ٌشمل اسالٌب تعلٌم تركز على قضاٌا مثل التعلٌم التعاونً 

 

وضع خطة لتدرٌب المعلمٌن والمشرفٌن على استخدام البرمجٌات التعلٌمٌة كوسٌلة •
 .تعلٌمٌة فً مباحثهم ووضع خطة إلنتاج البرمجٌات التعلٌمٌة لتلك المباحث

 

محاولة لتطبٌق التعلٌم المحوسب باستخدام االمكانات المادٌة والخبرات العلمٌة •
 .  والتكنولوجٌة

جدولة الفترة الدراسٌة بٌن التعلٌم النظري والتطبٌقً التحصٌلً وتنمٌة جمٌع جوانب •
 .المعرفة 

استخدام الوسائل التكنولوجٌا لتعزٌز التواصل الفعال بٌن االدارة والمعلمٌن والطلبة •
 .  وأولٌاء االمور اعتمادا على ما ٌتوفر من برامج  سهلة وفعالة وقلٌلة التكلفة

 

امكانٌة التعاون مع القطاع الخاص  والمؤسسات التربوٌة االخرى فً انتاج البرمجٌات •
 .التعلٌمٌة واإلدارة التربوٌة وتطبٌق الحاسوب فً النواحً التعلٌمٌة والتربوٌة واإلدارٌة

 

 .متابعة تطبٌق خطة الوزارة من حٌث تزوٌد جمٌع مدارس بأجهزة حاسوب•

التوسع فً استخدام الحاسوب فً مراحل دراسٌة مختلفة وذلك كوسٌلة تعلٌمٌة لمختلف •
 .المباحث


