
 برنامج تطوير القيادة والمعلمين 

 استخدام التكنولوجيا في متابعة وضبط سلوك الطلبة

النتائج 
مدعمة ال
 بيانات الب

 

زيادة متابعة مدير 
المدرسة والتزام 

المعلمين في  كثير 

قامت الكاميرات برصد    من مجاالت عملهم  
اعتداء واحد على 

المقصف المدرسي ولم 
يتكرر فأعيد ما سرق 

 وأصلحت األضرار
إعتداء على 

صنابير المياه في 
حمامات الطلبة وتم 

إصالحها على 
حساب أولياء 

 األمور

سرقة مفاتيح 
المدرسة والبوابة 
الرئيسية وتم رصد 
السارق الذي أنكر 

التهمة إلى أن شاهد 
صورته أثناء 

السرقة وتم إعادة 
 المفاتيح فورا 

رقة آلة فك وتركيب س
البراغي من مخزن 

المدرسة بعد رصد الطلبة 
 .المتواجدين داخل  الساحة

بعد أن تبينت النتائج 
االيجابية من وضع 

الكاميرات قامت البلدية 
باالستغناء عن الحارس 
 الذي وضعته للمدرسة

 املشكلة
 البناء حيث من الثانوية املدارس أكبر  من املدرسة أن ماب

 غرفة تصميم تم ، نابلس جنوب مديرية في الطلبة وعدد
 وخاصة للمدرسة العام الجو  بمتابعة يسمع ال  بشكل االدارة

 مرافقها كل متابعة الصعب من فكان ... املكتبي العمل أثناء
 املعلمين من العامة املرافق جميع ومراقبة األربعة وطوابقها

 رصد وتم ، خارجه أو  املدرس ي الدوام فترة أثناء  اإلدارة أو 
 من املدرس ي الدوام نطاق خارج االعتداءات من الكثير 
 ملحة حاجة هناك أصبح لذا ، وسرقات تخريب أعمال
 متابعة نظام بتركيب يتمثل والذي املشروع هذا مثل لتنفيذ
 العامة املرافق جميع ملتابعة كاميرات خمس من مكون 

  املدرسة محيط إلى باإلضافة
 

 

  
 الرقم 

 

 الحالة

 قبل تركيب الكاميرات
 بالنسبة المؤوية

  

 بعد تركيب الكاميرات
 بالنسبة المؤوية

 % 1     % 4       حاالت هروب من المدرسة 1

 %5 %40 حاالت تخريب داخل الحمامات 2

حاالت تخريب في ساحات  3

 وممتلكات المدرسة

 16 % 2% 

 % 2 % 9 حاالت عنف أثناء االستراحة 4

 ملخص املشروع
 التي واملعوقات املشكالت من العديد على االطالع

 املعلمين مع والتواصل املدارس في الطالب يواجهها
 املشكالت تلك على للوقوف األمور  وأولياء واملعلمات

 حلها على والعمل التعليمية، العملية تعرقل التي
 توفير  خالل من للطالب التعليمي املستوى  ورفع

 .به االهتمام وزيادة لدراسيةا احتياجاتها

الفكييرة والفاةييدة ميين التملييارب املتميييوة علييى مسييتوى تعميييم •
 .العالم العربي خاصة في دولة اإلمارات الشقيقة

تغطية التكاليف املالية للفكرة مسألة يمكن احتواؤها من •
خييييييالل االسييييييتفادة ميييييين املشييييييروع املقييييييدم فييييييي دورة القييييييييادة 
املدرسيييييييييية و املوازنيييييييييات الملشيييييييييغيلية، وعاةيييييييييدات املقاصيييييييييف 
املدرسيييييييييية والرسيييييييييوم املدرسيييييييييية ، وتقسييييييييييط التكلفييييييييية ميييييييييع 
الشيييييييركات املنفيييييييذة، وقنيييييييوات اليييييييدعم الخيريييييييية فيييييييي اململتميييييييع 

 .املحلي
 ال يتمليييجأ مييين الب يييية التحتيييية عنيييد •

 
أن تصيييبح الكييياميرا جيييجءا

يييييييييف، وتمديييييييييييدات  إنشيييييييييااها، كميييييييييا البييييييييياب والشيييييييييباك، واملكي 
 .الكهرباء ضمن بنود املناقصة

علي شحادة     : االسم  

مدرسة الذكور راشد الثانوية   


