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  5/3/7002:   مـــــــــــالرق                                                           75/00/7005التارٌــــــــــــخ : 

 700052570الرقم الوطنً :                                                                                               

 "علم ٌنتفع به"لمبادرة  الخطة االجرائٌة

 المقدمة

منن خنالل  قامت شركة العالم بٌن ٌدٌك خالل الثالث سنوات الماضٌة بالعمل على تطوٌر جودة التعلٌم   

بنالتركٌ  علنى الطالنب فنً الصةنة الةنفٌة   ودوات التكنولوجٌا المتنوعة استراتٌجٌات التعلٌم وأ تطبٌق

منن خنالل تطبٌنق النتعلم والتعلنٌم النلاتً للطالنب داخنل لم   التعلنٌم والنتعأساسً فنً نجناع عملٌنة كركن 

 الصةة الةفٌة.

دمج طالب ضنعٌفً التصةنٌل وقد تم التطبٌق من خالل مجموعات عمل من الطالب والتً ٌشترط فٌها 

 و طالب لوي اعاقة ان وجد فً المدرسة . أالعلمً 

ة التعلٌمٌة   وقد عملت ادارات المندار  اضافة الى التركٌ  على دور المعلم المٌسر والموجه فً العملٌ

 بكل تعاون ومساندة للطالب والمعلم 

وفً كل عام تطورت فٌها المبادرة من العمل الفردي الى الجماعً الى التعلٌم القنائم علنى تطبٌنق أدوات  

تقٌننٌم وفننً هننلا العننام سننٌتم تقٌننٌم عملٌننة الننتعلم والتعلننٌم باالسننتعانة بمواةننفات  فننً الصةننة  التكنولوجٌننا

 عالمٌة 

 للمرصلة الرابعة  ومن أهم التطورات

تنم منن خاللنه تندرٌب مجموعنة منن الطلبنة  والمعلمنات وأولٌنا   تم اقامة ننادي ةنٌفًخاختٌاري  -

 األمور على مجموعة من المهارات الخاةة بتطوٌر اللات والثقة بالنف .

بالتعنناون مننع م سسننة اروكننا خ تقٌننٌم عالمٌننة لعملٌننة الننتعلم والتعلننٌم  وخبننرا  االسننتعانة بننتدوات  -

 التابعة لم سسة طالل ابو غ الة   

 العالم بٌن ٌدٌك             
 مستدامةللتدريب والتنمية  ال                     



 

 

 شركة العالم بٌن ٌدٌك للتدرٌب والتنمٌة المستدامة
 0570774030/    0563505070هاتف :  

 wholetheworldinyourhand@gmail.com :   البرٌد االلكترونً
 

عملٌة  التقٌٌم والمتابعة الشاملة لثالث مندار  صكومٌنة   علمنا بنتن هنلع المعناٌٌر التطبنق  اجرا  -

ولم تطبق سابقا فً المدار  الصكومٌة   األمر النلي سٌسناعد   اال فً المدار  الخاةة الكبٌرة 

لمبننادرة والتننً سننٌتم اختٌارهننا منافسننة المنندار  علننى مسننتو  العننالم المنندار  المشنناركة فننً ا

   .العربً

 خطة العمل

  ِشبسوخ ضّٓ ِحبفظخ اٌعبصّخ  ِذسسخ  ( 40-30 رحذَذ ) .1

 ٌٍّٕبفسخ ثُٓ خُّع اٌّذاسط. اًٌ اٌصف اٌحبدٌ عشش اٌثبِٓ رحذَذ اٌفئخ اٌّسزهذفخ ِٓ اٌصف  .2

رىشَّهُ وٕبفسخ عًٍ ِسزىي صفىفهُ فٍ اٌّذسسخ اٌىاحذح  ، ع ِاًٌ اٌصف اٌسبث اٌثبٍٔرحذَذ اٌفئخ ِٓ اٌصف  .3

 . عًٍ اٌّسشذ اٌخزبٍِ دوْ دخىٌهُ ثبٌّٕبفسخ ِع ِسزىي اٌصفىف األعًٍ

 ِعٍّبد ِٓ وً ِذسسخ ثأسثعخ افشلخ ٌىً ِعٍّخ  4اْ َزُ اخزُبس  .4

ٍ ِساشذ ِشواض اٌٍّىاخ فا 20/12/2017ثزابسَ  اٌّعٍّبد اٌّشابسوبد ٌشاشذ اٌُاخ اٌزمُاُُ ِٕذوثبد ِٓ  ٌمبء ِع .5

 سأُب اٌعجذهللا ٌزىٕىٌىخُب اٌزعٍُُ واٌّعٍىِبد.

فٍ ِىلع خبِعخ طالي اثى غضاٌاخ ، اٌّذاسط اٌّشبسوخ ٌششذ اٌُخ اٌزمُُُ اٌشبٍِخ ٌٍّذسسخٌ ِذَشِٓ  7 ٌمبء ِع  .6

ّشابسوُٓ ٌٍ، واخاشاء عٍُّاخ اٌّزبثعاخ واٌزمُاُُ  واخزُبس ثالس ِاذاسط ِإهُ 24/12/2017اٌشُّسبٍٔ ، ثزبسَ  

 ورشًّ اٌذعىح اٌّذاسط اٌزبٌُخ : فزشح اٌزطجُكخالي 

عبئشخ اَ اٌّؤُِٕٓ  –اسىبْ اٌدبِعخ اٌثبٔىٌ  –اَ اٌسّبق اٌدٕىثٍ  -اٌىشاِخ االسبسُخ  –األُِشح سًٍّ اٌثبٔىَخ 

 اٌُشِىن اٌثبٔىَخ –االسبسُخ ِشج اٌحّبَ  –

 بصخ ثهب ِٓ خالي ِشبسوزهُ ورطجُمهُ اٌّجبدسح ِع اٌّذاسط اٌزٍ لبِذ ثبطالق ِجبدساد خ اد فشدَخ ٌمبء .7

 واالٔزهبء فٍ أوي أَبس 2018ثذء رٕفُز اٌّجبدسح ِٓ لجً طالة اٌّذاسط فٍ ثذاَخ دواَ اٌفصً اٌثبٍٔ شجبط  .8

 بس الخشاء عٍُّخ اٌزمُُُ إٌهبئٍ.فٍ ثذاَخ شهش أَصَبسح  ٌٍّذاسط اٌّشبسوخ  .9

  2018/ اَبس /12َىَ اٌسجذ فٍ حفً اطالق إٌزبئح  .10

 المدارس المشاركة 

 أبس -)ِذَشَخ وادٌ اٌسُش (  عبئشخ اَ اٌّؤُِٕٓ .1

 أبس - ) ِذَشَخ وادٌ اٌسُش ( اٌفزشرُٓاالسبسُخ ِشج اٌحّبَ  .2

 روىس - اٌجشاء ثٓ ِبٌه ) ِذَشَخ وادٌ اٌسُش( .3
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 روىس - ) وادٌ اٌسُش( ِحّذ اٌعبثذٌ .4

 ِخزٍطخ - ) رعٍُُ خبص (اٌفبسط  .5

 ِخزٍطخ - اٌجُبْ ) رعٍُُ خبص ( .6

 ِخزٍطخ - اٌطّىذ ) رعٍُُ خبص ( .7

 ِخزٍطخ - اٌمُُ  )ِشج اٌحّبَ رعٍُُ خبص ( .8

 أبس -/ اٌّىلع فٍ ِشج اٌحّبَ  اٌضهشاء اٌعسىشَخ .9

 أبس - ) ٔبعىس ( اَ اٌسّبق اٌدٕىثٍ .10

 أبس - األُِشح هُب ) ٔبعىس( .11

 أبس - اَ اٌّؤُِٕٓ خذَدخ ثٕذ خىٍَذ ) ٔبعىس( .12

 أبس - ) ٔبعىس( ٔبساٌثبٔىَخ ٌال األُِشح ثشود .13

 أبس - خىٌخ ثٕذ األصوس ) ٔبعىس( .14

 ِخزٍطخ - اٌّمبثٍُٓ اٌفشَذ ) اٌُبسُّٓ رعٍُُ خبص ( .15

 أبس - َخ ) اٌّذَشَخ اٌثبٌثخ (ِذسسخ اٌجُٕبد اٌثبٔى .16

 أبس - ) لصجخ عّبْ ( حٍ ٔضاي اٌّهُٕخ .17

 أبس - ) لصجخ عّبْ ( )فزشرُٓ( اٌثبٔىَخ  االُِشح سًٍّ .18

 أبس - ) لصجخ عّبْ ( سُخاألسب اٌىشاِخ .19

 أبس - ) لصجخ عّبْ ( اٌُشِىن اٌثبٔىَخ   .20

 أبس - ) لصجخ عّبْ ( اٌُشِىن االسبسُخ .21

 أبس -) لصجخ عّبْ (  ٔسُجخ ثٕذ وعت .22

 أبس - اٌثبٔىَخ ) لصجخ عّبْ ( ُِسٍىْ .23

 أبس -) لصجخ عّبْ ( االسبسُخ  غشٔبطخ .24

 أبس - ) لصجخ عّبْ ( االسبسُخشدشح اٌذس .25

 أبس – ) لصجخ عّبْ ( االسبسُخ سلُخ .26

 أبس – سلُخ اٌثبٔىَخ ) لصجخ عّبْ ( .27

 أبس - ) لصجخ عّبْ ( االسبسُخ اٌسُّشاء .28

 أبس - ) ووبٌخ غىس ( حٍ ٔضاي ووبٌخ سٔبا .29
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 روىس - ) لصجخ عّبْ ( حُٕٓ ٌٍزوىس .30

 روىس -) لصجخ عّبْ (  اثى هشَشح ٌٍزوىس .31

 روىس - ّبْ () لصجخ ع   ٌٍزوىساألسبسُخ   َىسف ثٓ رشفُٓ .32

 أبس - أسّبء ثٕذ اثٍ ثىش ) لصجخ عّبْ ( .33

 روىس - ) لصجخ عّبْ ( االسبسُخ ِذسسخ اثٓ صهش .34

 أبس - ) خجً اٌحسُٓ ( عبئشخ ثٕذ اثٍ ثىش .35

 روىس -عبوف اٌفبَض األسبسُخ ) اٌشُّسبٍٔ (  .36

 أبس – ) ٌىاء اٌدبِعخ ( اسىبْ اٌدبِعخ اٌثبٔىٌ .37

 

 

                                                                  

             

 

 ورفضٍىا ثمجىي فبئك االحزشاَ واٌزمذَش

 

 / اٌعبٌُ ثُٓ َذَه سٕبء اٌزُّّــــٍ                                                                                  

                                                                            


