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  توظيف الدراما في تدريس قواعد اللغة العربية

 المقدمة

 شكر وتقدٌر

 اسباب اختٌار المشروع

 انهاء العرض

 مخرجات المشروع الصعوبات

 الملخص

 أسلوب الدراما التعلٌمٌة أهداف المشروع

  أنشطة المشروع

  الخطة التنفٌذٌة

 عرض حصة فيديو

  اهمٌة الدراما

 النتائج

 التوصٌات

 نماذج نصوص درووس الدراما

 انجازات المشروع
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 الكرامة األساسٌة الثانٌة:       اسم المدرسة           

 رأفت محمد سعد ستٌتً:       اسم المدٌر             

 

 

 قدم هذا المشروع استكماال للتخرج     

 والحصول على درجة دبلوم فً القٌادة المدرسٌة      
                                        

 جنٌن  \فلسطٌن 

 الرئيسية



 شكر وتقدٌر
 ٌطٌب لً أن أتقدم بجزٌل الشكر وعظٌم االمتنان إلى 

 مدٌرة التربٌة والتعلٌم 

 األستاذة سالم الطاهر

 التً منحتنً فرصة االلتحاق ببرنامج القٌادة المدرسٌة 

كما أتقدم بالشكر والتقدٌر لوزارة التربٌة والتعلٌم والمعهد الوطنً 

 للتدرٌب

الذٌن قدموا الدعم الالزم  االمدٌستكما أتقدم بالشكر للسادة فً 

 إلنجاح البرنامج

   الدكتورة شهنازوكما أتوجه بالشكر لمدٌر عام المعهد الوطنً 

   األستاذ محمد القبح أبو اوسولمدٌر عام المتابعة المٌدانٌة 

 ومدٌر شبكة المدارس  

    الدكتور سعٌد عسافالنموذجٌة 

الدكتورة نهى عطٌر واألستاذ مروان وللمدربٌن والمٌسرٌن    

 الرئيسية  ...باكٌر واألستاذ مرعً 
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 ثالثة شهور:             مدة المشروع   

 

 االمدٌست:             جهة التموٌل    

 

 $  500           :حجم التموٌل   

 ... تابع



 
الحظت من خالل الممارسة فً حقل التدرٌس، استمرار 

شكوى الطالب من قواعد اللغة العربٌة، وعدم إقبالهم 

 برغبة على دراستها، وضعف تحصٌلهم فً هذه المادة 

ان جفاف المادة النحوٌة وانخفاض عنصر التشوٌق فً 

كتب النحو، واتباع األسالٌب التقلٌدٌة فً التعلٌم، ٌسهم 

فً تدنً مستوى الطلبة فً مادة اللغة العربٌة وٌولد 

لدٌهم اتجاهات سلبٌة تدفعهم إلى النفور من حصة 

ٌجب تٌسٌر القواعد النحوٌة، وتنوٌع  القواعد النحوٌة،

 .أسالٌب تدرٌسها بما ٌتالءم مع حاجات الطلبة ومٌولهم

 أسباب اختيار المشروع
 

 ...تابع 



 
 ومن أجل تطوٌر تدرٌس قواعد اللغة البد من تنوٌع طرائق

التدرٌس والتركٌز على المتعلم الذي ٌنبغً أن ٌأخذ دوراً 

رئٌساً فٌها؛ لٌكون فاعالً متفاعالً ال سلبٌاً متلقٌاً، واألمر هنا 

منوط بالمدرس الذي ٌنبغً علٌه أن ٌتصرف بما تقتضٌه 

 العملٌة التعلٌمٌة

 

وقد تعددت طرائق تدرٌس قواعد اللغة العربٌة ومع تعدد 

 أسالٌب التدرٌس ال ٌمكن اختٌار أسلوب واحد على أنه األمثل

إذ إ ن اعتماد أسلوب واحد فً تدرٌس جمٌع موضوعات 

المنهج مع جمٌع المتعلمٌن ، ٌؤدي إلى الملل الذي ٌصٌب 

 .المعلم والمتعلم على حد سواء

 أسباب اختيار المشروع/ تابع                         
 

 ...تابع 



 أسباب اختيار المشروع/ تابع                        
 

 ...تابع 



" 

" 

وٌعد أسلوب الدراما التعلٌمٌة من األسالٌب الحدٌثة التً ٌمكن اتباعها 

 فً التدرٌس

إذ ٌعتقد أنه أسلوب فعال ٌساعد فً التعلم من خالل لعب األدوارالتً 

ٌمكن اتباعه فً التدرٌس فً المواقف الحٌاتٌة والخٌالٌة المنوعة، 

فٌؤدي إلى تعمٌق الوعً عند الطالب؛ وٌعمل على تنمٌة قدراته فً 

التعبٌر والتفكٌر الناقد وتعزٌز الثقة و االعتماد على النفس وأخذ 

 .القرارات 

تفاعله مع الدور ٌستخدم أحاسٌسه وطاقاته   فالمتعلم من خالل     

كلها، لٌكتشف المعلومة بنفسه أو بمساعدة زمالئه بعٌداً عن التلقٌن 

 المباشر 

مساعدة المعلمٌن فً اكتشاف طرٌقة قد تدفع الطالب إلى التعلم بهدف  

تحسٌن نتائجهم باإلضافة إلى إكسابهم مهارات وجدانٌة وانفعالٌة 

 وحركٌة، تحقق تعلمهم على نحو أفضل مما هو علٌه اآلن

اطالع معلمً اللغة العربٌةعلى أسلوب الدراما التعلٌمٌة، من أجل 

    .تحسٌن أسالٌب التدرٌس المتبعة وتطوٌرها فً المدارس باستمرار 
 الرئيسية

 أسباب اختيار المشروع/ تابع                         
 



 الملخص
ٌهدف هذا المشروع إلى معرفة أثر التدرٌس باستخدام أسلوب الدراما التعلٌمٌة فً تحصٌل 

 ,طالب الصف الخامس األساسً فً قواعد اللغة 

  

وأسلوب الدراما التعلٌمٌة من األسالٌب التعلٌمٌة الحدٌثة التً تعطً الفرصة للطالب أن 

 ,ٌستخدم اللغة فً مواقف حٌوٌة متنوعة ترتبط بحاجاته واهتماماته العربٌة

طالب من طالب الصف الخامس األساسً موزعة  (0 8 ) أجرٌت الدراسة على عٌنة تضم

 :على شعبتٌن وتم تقسٌم الطالب إلى مجموعتٌن

 مجموعة تجرٌبٌة

طالب وبعد ذلك تم  40  طالب، ومجموعة ضابطة بلغ عدد أفرادها ( 40 ) بلغ عدد أفرادها

 تدرٌس مادة قواعد اللغة العربٌة للمجموعة التجرٌبٌة باستخدام أسلوب الدراما التعلٌمٌة

 

  .فقد درست بأسلوب التدرٌس التقلٌدي:  أما المجموعة الضابطة 

 

تمثلت المادة التعلٌمٌة بمجموعة من النصوص الدرامٌة التً أعدها المعلم من كتاب لغتنا 

  .الجمٌلة  للصف الخامس األساسً

 

وبعد االنتهاء من التجربة تم إجراء االختبار التحصٌلً على المجموعة التجرٌبٌة وعلى 

 .المجموعة الضابطة لقٌاس أثر متغٌر الطرٌقة بٌنهما ، ولتحلٌل البٌانات واستخراج النتائج 

 الرئيسية



   أهداف المشروع

 

تعرٌف الطالب أسالٌب اللغة العربٌة  وتعوٌده إدراك الخطؤ فٌما  -

ٌقرا أو ٌسمع أو ٌتحدث قراءة أو    كتابة  وضبط الكالم وصحة 

 المنطق

مساعدة الطالب على فهم ما ٌقرا أو ٌسمع وتمٌٌز الخطؤ من  -

 الصواب 

 

زٌادة الثروة اللغوٌة واللفظٌة للتالمٌذ وتعوٌد التالمٌذ على دقة  -

 المالحظة والتفكٌر المنطقً السلٌم

صقل للذوق وتمكٌن الطالب من التعبٌر الشفوي والكتابً وفق -

 قواعد اللغة

 

تنمٌة القٌم واالتجاهات االٌجابٌة لدى الطالب من خالل االمثلة  -

 والتمارٌن التً تمر به فً دروس القواعد

 
 الرئيسية



 مخرجات المشروع

 
إعداد خمسة دروس تدرس بطرٌقة الدراما  -1

 التعلٌمٌة

 

 زٌادة دافعٌة الطلبة على تعلم النحو بنسبة عالٌة  -2

 

زٌادة مهارات المعلمٌن على استخدام الدرامة  -3

 التعلٌمٌة

 

زٌادة رفع مستوى التحصٌل لدى الطلبة بمادة  -4

 قواعد اللغة العربٌة

 الرئيسية 



  أنشطة المشروع

                                

 تدرٌب المعلمٌن    -1

 ورشات عمل   -2

 اجتماعات   -3

 تدرٌب الطلبة على التمثٌل   -4

 تنفٌذ المشروع   -5

 الرئيسية



  انخطة انتىفيزية

 
مسؤونية  تاسيخ انتىفيز االحتياجات اإلجشا ءات

 انتىفيز

انتكهفة  مكان انتىفيز

 انتقذيشية

أوساق عمم  عقذ اجتماع

 أقالو/كشاتيه/

مذسسة انكشامة األساسية  مذيش/ خالل شهش آراس

 انثاوية

 شيقم100

أوساق عمم  وسشات عمم

/أقالو/كشاتيه/

 مذستيه

 مذيش  خالل شهش آراس

 مذسب

انمذسسة  مذسسة انكشامة 

 االساسية انثاوية

 شيقم300

أوساق عمم  تذسية انمعهميه

/أقالو/كشاتيه/

 مذستيه

خالل شهش آراس 

 ويسان

مذسسة انكشامة االساسية  مذستيه

 انثاوية

 شيقم500

أوساق  تذسية انطالب

/أقالو/كشاتيه/

 مالتس

خالل شهش 

 ويسان أياس/آراس

 شيقم800 انساتع/انصف انخامس معهميه

أوساق  تىفيز 

/أقالو/كشاتيه/

 مالتس

كاميشا   

مايكات /فيذيى

 متحشكة

فالشات عذد 

3 

خالل شهش 

 اياس/ويسان/آراس

 شيقم300 انساتع/انصف انخامس معهميه

 الرئيسية



 عرض حصة درامٌة كنموذج تطبٌقً للمشروع
                                  

 (المثنى والجمع (  ) برنامج من سٌربح الملٌون )  -1

 

 2جزء                 1جزء        

 

 (ظرف الزمان والمكان ) برنامج خالفات نحوٌة )-2

 

        

                

 

 (    حروف الجر ( ) المترجم الخبٌر)-3

 2جزء           1جزء                                           

 الرئيسية



أهمٌة الدراما التعلٌمٌة فً تدرٌس قواعد اللغة 

 العربٌة

تهتم األمم بتعلٌم لغاتها ألنها أداة التفكٌر والتعبٌر، وأداة التواصل  

  .والتفاهم

ولقد تمٌزت اللغة   . وتتمثل فً اللغة خبرات الحٌاة بجوانبها المختلفة

العربٌة عن لغات العالم األخرى بخصائص فرٌدة، وٌكفٌها فخراً أنها لغة 

  .القرآن الكرٌم بما فٌه من عقٌدة سامٌة وقٌم إنسانٌة رفٌعة

 

ولما كانت اللغة العربٌة بهذه األهمٌة وجب على أهلها أن ٌعطوها من 

العناٌة ما ٌلٌق بشؤنها وٌحقق بقاءها وحٌوٌتها فهً المسئولة عن حفظ 

تراثهم الثقافً والحضاري، وهً المرآة التً تبدو على سطحها حالة تلك 

  .األمة وما هً علٌه

 

لقد أصبح لتدرٌس اللغة طرائق مختلفة ؛ فالتدرٌس لم ٌعد محض تلقٌن 

 .  وإلقاء، وإنما هو تواصل فكري، ٌنبغً أن ٌقوم على الفكر الواعً
 الرئيسية



 أسلوب الدراما التعلٌمٌة
 

طرٌقة لتنظٌم المحتوى التعلٌمً للمادة الدراسٌة، وأسلوب تدرٌسها، تضمن 

إعادة تنظٌم المادة التعلٌمٌة وتشكٌلها فً مواقف عملٌة، والتركٌز على 

 ,العناصر واألفكار المهمة المراد توصٌلها

 

وٌقوم الطلبة بتمثٌل األدوار المتضمنة للمواقف، وذلك لخدمة المادة التعلٌمٌة 

 .وتفسٌرها وتوضٌحها تحت إشراف المعلم

 

وأسلوب الدراما التعلٌمٌة من األسالٌب الحدٌثة التً ٌمكن اتباعها فً تدرٌس 

فإذا كان الهدف من تعلٌم اللغة وظٌفٌاً هو تحقٌق القدرات  قواعد اللغة، 

اللغوٌة عند الطلبة بحٌث ٌتمكنون من ممارستها فً وظائفها الطبٌعٌة العملٌة 

 ممارسة صحٌحة، 

فإن الدراما التعلٌمٌة تعطً الفرصة للطالب أن ٌستخدم اللغة فً مواقف 

 حٌوٌة متنوعة ترتبط بحاجاته واهتماماته؛

فاللغة العربٌة موجودة قبل وجود النحو، وكان العرب فً جاهلٌتهم وفً  

صدر اإلسالم ٌتحدثون بلغة عربٌة سلٌمة بالسماع والمحاكاة، ولم ٌكن العرب 

 الرئيسية .فً ذلك الحٌن قد عرفوا النحو



 الصعوبات

 
 .عدم توفر مسرح خاص للتمثٌل ٌجد فٌه الممثل بٌئة صالحة للتمثٌل  -1

 

 .الفترة الزمنٌة غٌر كافٌة للتدرٌب على العروض الدرامٌة  -2

 

 .عدم توفر بعض التقنٌات الحدٌثة فً الصوت واإلضاءة والدٌكور  -3

 

 عدم أخذ بعض الطلبة الموضوع بطرٌقة جدٌة ، واهتمامهم بالجانب  -4

 .الترفٌهً فقط     

 

 الرئيسية



 النتائج
من خالل تطبٌقنا ألسلوب الدراما التعلٌمٌة فً تدرٌس قواعد اللغة العربٌة 

وجدنا أنه أحدث استجابة عند الطالب، وأثار دافعٌتهم نحو التعلم، ومّكنهم 

 من استخدام اللغة بصورة صحٌحة، 

 

وقد الحظنا تشوق الطالب لحصة القواعد وتفاعلهم معها، السٌما أن 

زمالءهم هّم من قّدم المشاهد الدرامٌة فً غرفة الصف، مما سّهل تقبل 

 الطالب لما ٌعرض أمامهم وحقق استجابة مرضٌة، 

 

وقد ظهر ذلك خالل المناقشة التً كانت تدور بعد كل مشهد، باإلضافة إلى 

 .استمتاعهم بالعرض

 

ٌتضح مما سبق أهمٌة الدراما بوصفها أسلوب تدرٌس فً تنمٌة المهارات 

وقد أكدت  .اللغوٌة عند الطلبة فضالً عن أهداف نفسٌة واجتماعٌة متعددة

نتائج االمتحان تفوق المجموعات التجرٌبٌة على المجموعات الضابطة، أي 

 .أن هناك أثراً إٌجابٌاً ألسلوب الدراما التعلٌمٌة

 ...تابع  



جدول اظهار تحلٌل نتائج االختبارات 

 (ب)والخامس (  أ ) للصف الخامس 

 

 بطرٌقة الدراما والطرٌقة التقلٌدٌة

 ...تابع 



 النتائج 

 الفصل االول                                 الفصل الثانً

 
نسبة نجاح 

الصف 

 الخامس ب

بالطرٌقة 

 التقلٌدٌة

 

68 % 

نسبة نجاح 

الصف 

 الخامس ب

بالطرٌقة 

 الدرامٌة

78 % 

نسبة نجاح 

الصف 

 الخامس أ

بالطرٌقة 

 التقلٌدٌة

70 % 

نسبة نجاح 

الصف 

 الخامس ب

بالطرٌقة 

 الدرامٌة

78% 

 الرئيسية



 التوصٌات
فً ضوء النتائج التً توصلنا الٌها تبٌن ألسلوب الدراما 

 التعلٌمٌة أثراً فً تحصٌل الطلبة

 

نوصً باعتماد أسلوب الدراما التعلٌمٌة فً تدرٌس قواعد اللغة 

 العربٌة

 

ألنها من األسالٌب التً ساعدت فً رفع مستوى تحصٌل 

 الطالب

وإدخال هذا األسلوب فً دلٌل المعلم، وتدرٌب المعلمٌن على 

استخدام أسلوب الدراما التعلٌمٌة من أجل توظٌفها فً تدرٌس 

 .قواعد اللغة العربٌة 

 

ونوصً أٌضا أن ٌكون هناك اهتمام بالكاتب المسرحً عن 

 .طرٌق إقامة دورات وورشات عمل فً هذا الجانب 

 

صور لبعض انشطة مدرسة الكرامة االساسٌة الثانٌة فً الٌوم 

 ...تابع  .2012المفتوح لعام 



 ...تابع 



 ...تابع 



 ...تابع  ...تابع 



 ...تابع 



 ...تابع 



 ...تابع 



 ...تابع 



 ...تابع 
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 نماذج نصوص درووس الدراما

 حروف الجر

نرحب ... أسعد هللا صباحكم أعزائً المشاهدٌن ... صباح الخٌر 
ونقدم لكم حلقة جدٌدة  ... بكم فً قناة مدرسة الكرامة الفضائٌة 

 "لغتنا الجمٌلة " من برنامجكم  الٌومً 

) والدكتور ( التشتش) نستضٌف فً حلقتنا هذه الخبٌر فً لغة 
( اسم مجرور مكسور ) والمترجم الكبٌر ( حرف جر جارر

 (حروف الجر) لٌتحدث لنا الٌوم عن 

 ونبقى مع الخبٌر( حروف الجر ) أهال بكم فً حلقتنا هذه     حلقة 

لقد مر معكم : المترجم ........  ...........   ........... الخبٌر 
 سابقا أن الكالم ٌقسم  إلى ثالثة أقسام 

ٌقسم الكالم فً اللغة العربٌة إلى ماذا ؟ نسمع إجابات : المترجم 
 الجمهور 

 ...تابع 



أو النبات , الحٌوان , هو كل لفظ ٌسمى به  االنسان : االسم  – 1
 أو الجماد أو أي شًء آخر, 

) هو كل لفظ ٌدل على حدث معٌن فً زمن معٌن : الفعل  – 2
 (أمر , مضارع , ماضً 

هو كل لفظ الٌظهر معناه إال إذا جاء فً جملة : الحرف  – 3
 مفٌدة 

ٌقول لكم : المترجم ........... ............... ........... الخبٌر 
أحسنتم وهو سعٌد جدا بكم وبذكائكم وٌتمنى أن تكونوا دائما 

 كذلك 

سوف ٌكون موضوع : المترجم .......... ......... ....... الخبٌر 
 حلقتنا الٌوم عن أحد أنواع أقسام الكالم  وهو الحرف

ولٌست أي حروف : المترجم ..... ........ ........... الخبٌر 
 سنناقش الٌوم حروف الجر

أرٌد منكم أن تركزوا : المترجم ......... ......... ......... الخبٌر 
معً جٌدا وأن تنتبهوا أٌضا ألننً أحضرت لكم بعض 

 المفاجآت فً نهاٌة هذه الحلقة
 ...تابع 



ٌقول لكم دعونا : المترجم ......... .......... ........  الخبٌر 

.  نشاهد سوٌا هذه العبارات التً ستظهر أمامكم على الشاشة 

 وأرٌد منكم التركٌز على الحروف الملونة باللون االحمر

لٌس فقط الحروف بل : المترجم ...... ........ .........الخبٌر 

 أٌضا الكلمات المكتوبة باللون األزرق أٌضا

سوف أختبر ذكاءكم وأسالكم بعض ..... .......... ....... الخبٌر 

األسئلة بعد عرض هذه اللوحات وقراءئها قراءة جهرٌة 

 صحٌحة معبرة

ٌتم عرض األمثلة وقراءتها من قبل الخبٌر والمترجم وبعض 

 المشاركٌن

واآلن بعد هذا : المترجم ...... .......... ....... الخبٌر ٌقرأ 

العرض ماهً نوع الكلمات الملونة باللون اآلحمر من أنواع 

 الكالم

 ...تابع 



 وهً حروف: نسمع إجابات الجمهور 

) حسنا هذه الحروف هً : المترجم ..... ......... ...... الخبٌر 
وٌتم ( الالم, الباء, الكاف , فً , على , عن , إلى ,من 

 عرضها على لوحة

هل أحد منكم ٌستطٌع أن : المترجم ........ ....... ........ الخبٌر 
 ٌذكرها لً 

 نستمع إلى إجابات الجمهور 

أحسنتم أنا مسرور جدا  : المترجم ........ .......... ..... الخبٌر 
 معكم ألنكم أذكٌاء

اآلن سوف أسالكم سإاال : المترجم....... ............ ..... الخبٌر 
 آخر انتبهوا وركزوا معً جٌدا

ماذا نسمً هذه : المترجم .......... ........ ......... الخبٌر 
 الحروف فً اللغة العربٌة 

 ...تابع 



 حروف الجر: نستمع الى إجابات الجمهور 

ممتاز ممتاز جدا  لقد أفرحتمونً : المترجم ....... ....... .......... الخبٌر 
 كثٌرا سوف أصور عندكم حلقة أخرى فً هذا البرنامج ألنكم أبطال

ٌقول لكم الخبٌر واآلن سوف : المترجم ......... ..... ......... الخبٌر 
ركزوا معً جٌدا سوف أسؤلكم . أعرض علٌكم األمثلة مرة اخرى  

 بعض األسئلة 

 تعرض األمثلة على الشاشة أمام الجمهور 

حسنا هل ركزتم : المترجم : ................ .......... ............ الخبٌر 
 نعم ..... جٌدا 

جٌد واآلن الكلمات الملونة : المترجم : ...... .......... .......... الخبٌر
أفعال أم أسماء : باللون األزرق أٌن نضعها من بٌن أقسام الكالم هل هً 

 أم حروف

 نستمع إلى اإلجابات 

 أحسنتم هً بالفعل أسماء: المترجم .......... ........... ........ الخبٌر 

إذن حروف الجر هل تجر : المترجم ........... ............. ........ الخبٌر  
 األفعال أم األسماء 

 ...تابع 



 األسماء : نستمع إلى اإلجابات  

هذا رائع إنها تجر : المترجم ........ .......... .......... الخبٌر 
 األسماء فقط

ولكن بقً شًء واحد : المترجم .......... ....... ......... الخبٌر 
 نرٌد أن تعرفه  هل تعرفونه

 ,,,,,,,نستمع إلى اإلجابات  

ماهً حركة : المترجم ............ ........... .......... الخبٌر 
 آخر هذه األسماء المجرورة

أحسنتم صحٌح : الكسرة         المترجم : نستمع إلى اإلجابات 
 إنها الكسرة

أحب أن أقول لكم : المترجم ......... ............ ......... الخبٌر 
أننً مسرور جدا بلقائً معكم وأتمنى أن تكونوا دائما 

 مجتهدٌن فً دروسكم 

ولكن قبل : المترجم ......... ........... .............. الخبٌر 
 نهاٌة هذا البرنامج 

 ...تابع 



 نرٌد أن نذكر بؤهم األمور التً ركزت علٌها هذه الحلقة

ماهو الموضوع الذي تناولته : المترجم ......... ........... ......... الخبٌر 
 حلقتنا 

 (ندون على السبورة ) حروف الجر    : نستمع إلى الحمهور 

 لمن ٌكون هذا الجر : المترجم ..... .......... ......... الخبٌر 

 (ندون على السبورة ) لألسماء         : نستمع للجمهور 

ماهً العالمة التً تجر بها : المترجم ......... ........... .......... الخبٌر 
 األسماء

 الكسرة: نستمع وندون اإلجابة 

من ٌضرب لً مثاال على حروف : المترجم ....... ........ ..... الخبٌر 
 الجر

 نستمع وندون األمثلة

كان بودي أن أقضً معكم : المترجم ............. ...... ............ الخبٌر 
 وقتا أطول من هذا ولكن الوقت واهمنا وأعلن عن نهاٌة الحلقة 

أشكركم جزٌل الشكر وإلى اللقاء : المترجم ............ ...... ..... الخبٌر 
 فً حلقة قادمة 

 كان معكم الخبٌر فً لغة التشتش والدكتور مجرور والمترجم الكبٌر

 ...تابع 



 ظرف الزمان والمكان

 برنامج خالفات نحوٌة
 

أهال ومرحبا بكم فً برنامجكم األسبوعً ....... أعزائً المشاهدٌن: المذٌع 

نستضٌف فً حلقتنا هذه السٌد ظرف المكان والسٌد ظرف , خالفات نحوٌة 

 الزمان 

ولً وجودي وسمعتً الحسنة بٌن قواعد , انا ظرف الزمان : ظرف الزمان 

 فالجمٌع ٌحترمنً وٌقدرنً, اللغة العربٌة 

وأنا أٌضا اسمً ظرف المكان ولً مكانة أحسن منك فً : ظرف المكان 

 اللغة العربٌة وقواعدها

 ومن انت ٌاأخا العرب ؟: ظرف الزمان 

ومن تكون انت حتى تسؤلنً هذا السإال ؟ أنت التستحً على : ظرف المكان 

 نفسك

 واعرف من تخاطب , لوسمحت هذب ألفاظك : ظرف الزمان 

قل له , إالما التقاطع بٌنكما إالما وهذه الضجة الكبرى عالما : المذٌع 

 ٌاظرف المكان من ٌخاطب

 ...تابع  أنا الظرف الذي أحتوي كل األشٌاء: ظرف المكان 



ولكن الفرق بٌنكما هو ٌدل على , وهو ظرف أٌضا : المذٌع 
 الزمان وأنت تدل على المكان

أما هو , وأنا اسم ٌدل على زمن حدوث الفعل : ظرف الزمان 
 لٌس له أصل, فال أعلم ماذا ٌكون 

 وانا اسم اٌضا......... احترم نفسك : ظرف المكان 

دعونا نستمع الٌكم واحدا واحدا وبدون ....... التتخاصما : المذٌع 
 تفضل ٌاظرف الزمان.. مقاطعة لو سمحتم 

أنا متواجد , أنا اسم ٌدل على زمن حدوث الفعل : ظرف الزمان 
عصرا , ظهرا , لٌال , نهارا , بعد , قبل ) فً كل األوقات 

 (الخ ...

وهل ترٌد ان ( .... سجل أنا عربً ......أنا اسم بال لقب : المذٌع 
 تقول شٌئا آخر عزٌزي ظرف الزمان ؟

نعم انا دائما أكون منصوبا وعالمة نصبً أجمل : ظرف الزمان 
 الحركات وهً الفتحة

 وهل من الممكن ان تعطٌنا مثاال على نفسك: المذٌع 

 ...تابع 



حضرت إلى هذا البرنامج : بالتؤكٌد .....نعم : ظرف الزمان 
 صباحا وخرجت منه ظهرا واعود منه مساء إن أردت

الال تعود نحن النرٌد الشجار بٌنكما نحن نرٌد منكم أن : المذٌع 
تكونا أصدقاء ألن كالكما ٌشبه اآلخر فاالختالف بٌنكما بسٌط 

نعود اآلن لظرف المكان . والمكان فقط , أال وهو الزمان 
 لنسمع ماعنده

ولكن الادري لماذا التطٌقون .... كالكما له أهمٌة : المذٌع 
 بعضكم 

وعالمة نصبً أٌضا , وأنا اكون منصوبا دائما : ظرف المكان 
الفتحة الجمٌلة التً تحدث عنها ضٌفكم  المحترم ظرف 

 الزمان

 حسنا هل لدٌك إضافة اخرى: المذٌع 

, وراء ) نعم انا متواجد فً كل مكان أٌضا تجدي : ظرف المكان 
, داخل , تحت , فوق , ٌمٌن شمال , جنوب , غرب , أمام 

 (الخ ....خارج 

 هل تستطٌع ان تضرب لنا مثاال على نفسك : المذٌع 

 ...تابع 



 نعم ٌجلس ظرف المكان عند الطاولة: ظرف المكان 

 نحن النرٌد التجرٌح عزٌزي ظرف المكان.... المذٌع حسنا 

 إذا أتتك مذمتً من ناقص فتللك شهادة بؤنً كامل: ظرف الزمان 

احترم نفسك وإال صفعتك ....أنت إنسان سًء : ظرف المكان 
 خارج الجلسة

حسنا حسنا أعزائً ظرف الزمان والمكان الرجاء : المذٌع 
 أنتم تشتركون معا فً أمور عدٌدة... الهدوء قلٌال التتخاصما 

وأٌضا , وكالكما منصوبا , وكالكما اسم , فكالكما ظرف 
بالفتحة فٌجب أن تتصالحا وٌجب علٌكم أن تكونا أصدقاء دائما 

 فؤنتم تكملون بعضكم البعض

فانت تدل على الزمان واخاك وصدٌقك ٌدل على المكان وقواعد 
هٌا سلموا على ..... اللغة العربٌة التستغنً عنكم االثنٌن 
 بعض وتعانقا وكونوا دائما أصدقاء

فٌنظر ظرف المكان والزمان إلى بعضهم وٌبتسما وٌسلما على 
 وٌصفق لهم الجمٌع.... بعض وٌتعانقا متؤسفٌن لبعضهم 

 ...تابع 



 المثنى والجمع فً مسابقة من سٌربح الملٌون

 
 :المشهد األول 

ٌعلن برنامج من سٌربح ) المثنى ٌقرأ إعالنا مكتوب على لوحة 
الملٌون عن فتح باب التسجٌل للمسابقة فعلى الراغبٌن فً 

المشاركة فً البرنامج االتصال على الرقم التالً 
0599666188 

أٌن , حسنا سوف أشارك فً البرنامج ألربح الملٌون : المثنى 
 ....أنت ٌاصدٌقً الجمع سوف أصطحبك  معً فً البرنامج 

 األخ جورج قرداحً معً , ألو السالم علٌكم : المثنى ٌتصل 

 نعم تفضل ماذا ترٌد ؟: جورج 

 أنا المثنى أرٌد المشاركة فً مسابقة من سٌربح الملٌون: المثنى 

ولكن إذا أجبت , نعم بإمكانك المشاركة عزٌزي المثنى : جورج 
 ماأقسام الكالم ؟: عن هذا السإال 

 نعم أقسام الكالم هً االسم والفعل والحرف: المثنى 

 ...تابع 



 نعم أقسام الكالم هً االسم والفعل والحرف: المثنى 

عزٌزي المثنى ٌمكنك , ممتاز هذا رائع إجابة صحٌحة : جورج 

 المشاركة فً البرنامج أنت وواحد من اصدقائك

سوف ٌحضر معً صدٌقً ,   mbcشكرا لكم فً تلفزٌون : المثنى 

 الجمع

ٌرحب : على االستودٌو  جورج , ٌدخل المثنى والجمع : المشهد الثانً 

 بهم

 أهال وسهال بضٌوف حلقتنا لهذا الٌوم نرحب بالمثنى والجمع: جورج 

 اهال وسهال بكم كٌف تركتم اللغة العربٌة وراءكم. تحٌة كبٌرة لهم 

 اللغة العربٌة مشتاقة كثٌرا لكم : المثنى 

طبعا نحن نرغب فً التعرف علٌكم فً بداٌة البرنامج عزٌزي : جورج 

 المثنى وصدٌقك الجمع

 أنا اسم ٌدل على اكثر من اثنٌن أو اثنتٌن: الجمع 

 واٌن تسكن عزٌزي الجمع: جورج 

 أسكن فً شارع األسماء: الجمع 

 وعلى ماذا تدل عزٌزي الجمع ؟: جورج 
 ...تابع 



 أدل على المذكر كما أدل على المإنث: الجمع 

 وهل تستطٌع أن تعطٌنا مثاال علٌك ؟: جورج 

 الطالب مجتهدون, نعم : الجمع 

....  نرحب بضٌفنا العزٌز الجمع وتحٌة كبٌرة له : جورج 
 تصفٌق الجمهور

ننتقل اآلن إلى ضٌفنا اآلخر المثنى نرحب بالمثنى : جورج 
 تصفٌق الجمهور... وتحٌة كبٌرة له 

 .عزٌزي المثنى نرٌد منك ان تعرفنا على نفسك : جورج 

 . mbcأنا بشكركم كثٌر وبشكر تلفزٌون : المثنى 

أنا اٌضا من عائلة االسماء ، وادل على اثنٌن او اثنتٌن          
 بزٌادة الف ونون ، 

 .أو ٌاء ونون على المفرد          

 .وهل تستطٌع ان توضح لنا ذلك بمثال : جورج 

<  -------------طالبان < ---------نعم مثال طالب : المثنى 
 .طالبٌن 

 ...تابع 



<  -------------طالبان < ---------نعم مثال طالب : المثنى 

 .طالبٌن 

 وأٌن تسكن ؟: جورج 

 .أسكن مع صدٌقً الجمع فً شارع االسماء اٌضا : المثنى 

اهال وسهال بكم مرة اخرى فً برنامجكم من سٌربح : جورج 

واالن نبدا                                                                ---الملٌون

 ماهً اقسام الكالم  ؟ :  السإال االولالمسابقة     

 .  االسم والفعل والحرف : الجمع 

 .لاير  100ممتاز واجابة صحٌحة صار معكم : جورج 

 ؟ ماهو تعرٌف االسم: السإال الثانً : جورج 

االسم هو اللفظ الذي ٌسمى به انسان أو حٌوان أو نبات : المثنى 

 .أو جماد أو اي شئ اخر 

 ...تابع 



 .لاير  1000اجابة صحٌحة صار معكم : جورج 

فً اي قسم من اقسام الكالم ٌقع :  السإال الثالث         

 المثنى والجمع ؟

 .ٌقع المثنى والجمع فً قسم االسماء : الجمع 

تحٌة كبٌرة  ---عظٌم جدا واجابة صحٌحة : جورج 

 لاير  2000صار معكم 

 السإال موجه الى الجمهور :  السإال الرابع          

 ماهو المثنى ؟ نسمع بعض         

السإال  -----ماهو الجمع : ممتاز رائع : جورج 

 .للجمهور 

   -----------------------------:   الجمع 
 الرئيسية



 اثر البرنامج فً المجالٌن اإلداري والفنً

 :اثر البرنامج فً المجالٌن اإلداري والفنً 

                                                                                                               

 أهمٌته

له أهمٌة كبٌرة فً إثراء الجانً المهنً  ساعد فً إكساب المهارات 
الضرورٌة والحدٌثة فً القٌادة  والتً بال شك تكسب الكثٌر من 

المهارات مثل مهارات التفكٌر واالتصال وأٌضا مهارة بناء فرٌق العمل 
 وساعد على تبادل الخٌرات واألفكار ٌبن المدراء من اجل التطوٌر 

 وكٌفٌة تقٌٌم أداء المعلمٌن وتطوٌره,وكٌفٌة إشراك أولٌاء األمور والمجتمع 

 موكدا بان هذا البرنامج اشتمل على جوانب نظرٌة وأخرى تطبٌقٌة

مما اكسبنا مهارة اإلدارة واإلشراف لنكون قادرٌن على التغٌٌر االٌجابً فً 
مدارسنا بما ٌحقق األهداف المنشودة أال وهً صناعة إنسان قادر على 

التفكٌر قادر على البحث قادر على مواكبة التطور وأٌضا قادر على 
 المساهمة فً الحضارة البشرٌة

 ...تابع 



  -: فً المجال اإلداري – أوال

 
وٌعرف الدور اإلداري بؤنه عملٌة ضبط النظام المدرسً واإلشرافً 

 :على سٌر العمل وٌتمثل فً

 . تنظٌم السجالت والملفات واإلحصاءات والشإون المالٌة -1
 . تنظٌم الجدول المدرسً -2
 .توزٌع المسإولٌات على الهٌئة التدرٌسٌة والعاملٌن فً المدرسة -3
قبول التالمٌذ وانتقالهم وتوزٌعهم على الصفوف وتزوٌدهم  -4

 .بالشهادات
 .ضبط الغٌاب والحضور والتؤخٌر -6
 .ضبط الخروج على النظام المدرسً -6
 .اإلشراف على األبنٌة والمرافق -7
 
 

 ...تابع 



توفٌر الكتب والوسائل التعلٌمٌة واللوازم    -8

 .والطلبة والمحافظة علٌها للمعلمٌن األخرى

 .والمجتمع المحلً المدرسة تفعٌل العالقة بٌن -9

تزوٌد مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم بالمعلومات  -10

 .المطلوبة

التنسٌق والتعاون مع المدارس األخرى على  -11

 .والالمنهجٌة المنهجٌة صعٌد األنشطة

الزٌارات المتبادلة بٌن  -13

 .والمدارس األخرى المدرسة معلمً

 ...تابع 
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 -: الدور الفنً –ثانٌا 

 
ٌعرف الدور الفنً بؤنه عملٌة اإلشراف على 

 :التعلٌمٌة واالرتفاع بمستواها ومنها العملٌة سٌر

 .متابعة إعمال المعلمٌن وتقوٌمها1-     
عقد اجتماعات تناقش فٌها المناهج والكتب المدرسٌة    -2

 . وطرق االستفادة من مضمونها
 .متابعة االحتٌاجات المهنٌة للمعلمٌن     -3
 الزٌارات المٌدانٌة للصفوف      -4
حول أهمٌة استخدام الوسائل  للمعلمٌن عقد ورش   -5

 .التعلٌمٌة وتنوٌع طرق التدرٌس
 .سلٌم بشكل متابعة تدرٌس المنهاج    -6
تعترض  التً الصعوبات مساعدة التالمٌذ فً التغلب على  -7

 .تقدمهم فً الدراسة
التخطٌط لالختبارات التشخٌصٌة و التحصٌلٌة     -8

 .واستخالص نتائجها
  .للمعلمٌن متابعة اإلعمال الكتابٌة  -9

 ...تابع 
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  .للمعلمٌن متابعة اإلعمال الكتابٌة  -9

 متابعة تنفٌذ الخطط العالجٌة   -10

متابعة ورصد نتائج : تحصٌل الطلبة   -11

االختبارات وتحلٌلها وإبراز نقاط القوة والضعف 

فً أداء الطلبة واطالع أولٌاء األمور على نتائج 

 .أبنائهم

 

 

 ...تابع 
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 انجازات المدرسة وتجاربها الناجحة

 تفعٌل المكتبة المدرسٌة 

تشكل المكتبة مرفقا حٌوٌا من مرافق المدرسة ألنها وجدت لتؤدي خدمات وأنشطة 
متنوعة  ولتحقٌق أهداف تربوٌة وتعلٌمٌة وثقافٌة واجتماعٌة وذلك عن طرٌق 
تالحمها وتكاملها مع البرامج المدرسٌة والمنهاج وتم تفعٌل المكتبة عن طرٌق 

 :األنشطة اآلتٌة

 تسجٌل الكتب وتصنٌفها وترتٌب محتوٌات المكتبة1.

 تحسٌن مظهر المكتبة بشكل جذاب ومرٌح 2.

 اإلعالن عن محتوٌاتها لكل من المعلمٌن والطالب3.

اإلعالن عن كل جدٌد ٌصل إلى المدرسة عن طرٌق تصوٌر أغلفة الكتب وذكر بعض 4.
 المعلومات وتعلٌقها على لوحة اإلعالنات

 تحدٌد موعد اإلعارة واإلعادة5.

رعاٌة الموهوبٌن من الطالب ومتابعة تشجٌعهم على القراءة من المكتبة المدرسٌة 6.
 والتنسٌق أٌضا مع مكتبة بلدٌة جنٌن لالهتمام بهم 

 العناٌة بالمتأخرٌن فً القراءة وتكلٌفهم بقراءة قصص قصٌرة7.

 توظٌف اإلذاعة المدرسٌة لذكر بعض األفكار8.

لفت انتباه المعلمٌن النتهاز بعض المواقف التعلٌمٌة فً الصف وذكر مراجعها 9.
 الموجودة فً المكتبة للتوسع بموضوع معٌن

الكتاب خٌر جلٌس وخٌر :تعلٌق بعض الشعارات  التً تحث على المطالعة الحرة مثل 01.
 أنٌس

متابعة سجل اإلعارة وكتابة عبارات مشجعة للطالب من قبل اإلدارة والمعلمٌن  11.
 ...تابع  للطالب الذٌن ٌأتون إلى المكتبة



 ومن أهدافها

 التعرف على مواهب الطالب    

 دعم المنهاج المدرسً

 تلبٌة احتٌاجات التالمٌذ

 تشجٌع روح البحث

 تنمٌة مهارة القراءة والمطالعة عند التالمٌذ

 246عدد المستعٌرٌن        436عدد طالب المدرسة                

 463عدد الكتب المستعارة       912                عدد الكتب

 حالة

 س: اسم الطالب 

 الثامن األساسً:  الصف الحالً 

إحدى طالب الصف الثامن األساسً لقد كان من الطلبة المتمٌزٌن حٌث كان 
إال أن .فً صفوف سابقة % 88ٌحصل على معدالت عالٌة ال تقل عن 

هذا الطالب شهد تراجعا ملحوظا فً عالماته حٌث كان معدله اقل من 
وكان هناك تقصٌر مالحظ من قبل المعلمٌن واألهل فً أداء % 55

 الطالب 

 ...تابع 



 االجراءات التً تم اتخاذها

 

لقاءات مع المعلمٌن الذٌن درسوه فً صفوف سابقة  لجمع معلومات  – 1
 كاملة عنه

 لقاءات مع المعلمٌن الذٌن ٌدرسونه فً الصف الحالً  -2  

 اخذ تقرٌر مفصل عن الطالب وأدائه—3  

العمل مع المعلمٌن على مراقبة الطالب فً الفصل الثانً ومتابعته فً   -4  
 الحصص

التعاون مع المرشد فً متابعة الحالة وعقد جلسات من قبل المرشد  مع  -5  
 الطالب وإعطائه إرشادات وتوجٌهات 

تم الحدٌث مع الطالب عن السنوات التً تمٌز بها وعن الوضع الحالً  -6  
من تكرٌم ونظرة المعلم /له وعن مستقبل الطالب المجد  وأهمٌة التمٌز 

 واألهل للطالب الممٌز

مساعدة الطالب فً تنظٌم الوقت  فً البٌت من دراسة وأشٌاء أخرى  -7  
 بحٌث ٌعطً كل شئ حقه

 االتصال المستمر مع األهل  للمتابعة -8    

 ...تابع 



 النتائج

 

مالحظة تحسن فً أداء الطالب ومشاركته فً الصف  

وعالمته ارتفعت فً االمتحانات الٌومٌة التً عقدت 

 وكذلك فً فحص الشهرٌن  

أٌضا  نالحظ أن الطالب ٌشارك فً أنشطة المدرسة 

منها تقدٌم ورود طبٌعٌة لتزٌٌن المنطقة المجاورة 

 لمختبر العلوم  وأٌضا

كما ابلغنً أهل الطالب هناك تحسن ملحوظ فً 

 دراسته الٌومٌة وحبه الكبٌر للمدرسة

 ...تابع 



 حقوق الطفل بٌن المناهج والممارسة 

 

تم تكلٌف معلمً المواد المدرجة فً الجدول الستخراج 

 عدد مرات التكرار لكل حق

 ...تابع 



 ...تابع 



غرس العادات )من خالل الجدول السابق نالحظ أن حق 

كان األكثر تكرارا فً المواد ا لمحددة  (االجتماعٌة

 :ولممارسة هذا الحق  قمنا باألنشطة اآلتٌة 

 الحدٌث عن العادات االجتماعٌة فً اإلذاعة المدرسٌة -1

تكلٌف الطالب بالبحث عن العادات االجتماعٌة  -2

 والكتابة عنها

توظٌفها فً حصص التعبٌر  وإلقاء المواضٌع -3

 الممٌزة فً االذاعة

مشاركة أولٌاء األمور فً مناسباتهم  وتعمٌم هذه  -4

   المشاركة امام الطلبة

 ...تابع 



 تفعٌل التكنولوجٌا

 

تم عقد ورشة عمل مع جمٌع أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة البالغ 

معلما لمدة ثالثة أٌام تم فٌها تدرٌب جمٌع  22عددهم 

  .أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة على كٌفٌة استخدام الحاسوب 

 بحٌث تمكن جمٌع مربً الصفوف العمل على الجداول المدرسٌة

 إعطاء حصص فً مختلف التخصصات داخل مختبر الحاسوب

مع أجهزة العرض داخل الصفوف   ( الب توب)استخدام أجهزة 

فً حصص اللغة العربٌة واالنجلٌزٌة والرٌاضات والجغرافٌا 

  والصحة والتربٌة اإلسالمٌة

 ...تابع 



 النمو المهنً للمعلمٌن

 

تم عقد ورشة عمل خالل الفصل الثانً لجمٌع اعضاء الهٌئة 
مدة الورشة ٌومان بواقع  ,التدرٌسٌة بعنوان طرائق التدرٌس 

 اربع ساعات 

 تم فٌها توزٌع أوراق عمل 

 مناقشة وحوار

تقسٌم المعلمٌن إلى مجموعات وتكلٌف كل مجموعة بالبحث فً 
طرٌقة من طرق التدرٌس وإحضار الكتب ومصورات تبحث 

فً ذلك وتصوٌرها لتوزٌعها على جمٌع أعضاء الهٌئة 
 التدرٌسٌة   لالستفادة منها ولتوظٌفها فً العملٌة التعلٌمٌة

 ...تابع 



 من طرق التدرٌس

 

 

 :طرٌقة مجموعات التعلم التعاونٌة -
 

وٌقصد بالتعلم التعاونً تنظٌم التالمٌذ فً مجمعات صغٌرة لتنمٌة مهاراتهم ومعارفهم 
 .وزٌادة تحصٌلهم الدراسً، وإكسابهم المهارات االجتماعٌة

 
 :خطواتها

 
طالب وٌعتمد ذلك على الوسائل  6-3توزٌع طلبة الفصل على مجموعات تتراوح بٌن 

 .المتوفرة والوقت
 

 .تحدٌد رئٌس لكل مجموعة •
 

 .تكون المجموعات على شكل حلقات •
 

 .أن ٌعطى كل طالب مهمة معٌنة فً مجموعته •
 

 .بدء التنفٌذ •
 

 .استخالص النتائج من كل مجموعة •
 

 .وٌكون دور المعلم هنا توجٌه الطلبة إلى العمل بصورة صحٌحة
 
 

 ...تابع 



  :طرٌقة المناقشة
 

وهً عبارة عن أجراء محادثة بٌن المعلم والطلبة فً موقف تعلٌمً معٌن تعتمد على 
 .طرح األسئلة واإلجابة علٌها، ومنها المناقشة الحوارٌة والمناقشة الحرة

 :مزاٌاها
 

 .تجعل الطلبة محور العملٌة التعلٌمٌة •
 

 .تجعل الطلبة ٌشارك بفعالٌة فً الدرس •
 

 .تتٌح الفرصة لجمٌع الطلبة بالمشاركة •
 

 .تتٌح فرصة اكبر للتفكٌر •
 

 :العروض العملٌة3-
وٌلجأ المعلم لهذه الطرٌقة . وهً عملٌة أجراء التجارب أمام الطلبة بواسطة المعلم

 .فً حالة كون األدوات غٌر كافٌة، أو خطورة التجربة، أو عدم توفر الوقت
 

 : ممٌزاتها
 

 .التغلب على مشكلة نقص المواد •
 

 .تنمٌة بعض المهارات مثل المالحظة والتنبؤ •
 

 .تنمٌة قدرات الطلبة على الطرق الصحٌحة للتعامل مع األدوات •

  
 ...تابع 



 :طرٌقة حل المشكالت4- 

 

وهً عملٌة إثارة اهتمام الطلبة إلى مشكلة معٌنة متعلقة بموضوع 
 .الدرس وبالتالً ٌتتبع الطلبة خطوات حل المشكلة إلٌجاد الحل المناسب

 
 :خطوات حل المشكلة

 .الشعور بالمشكلة •
 .تحدٌد المشكلة •
 .جمع المعلومات عن المشكلة •
 .فرض الفروض •
 .اختبار صحة الفروض •
 .صٌاغة النتائج •
 .تطبٌق النتائج •
 
 

 ...تابع 



 :ممٌزاتها

 
 .االهتمام بالجانب العملً •

تنمٌة القدرة على االبتكار والفهم وحل  •
 .المشكالت

تعوٌد الطلبة على التجرٌب والتؤكد من  •
 .صحة المعلومات قبل الحكم على الظاهرة

تعود الطلبة على الدقة وأسلوب البحث  •
 .العلمً والتعلم الذاتً

 
 

 ...تابع 



   التفكٌر الناقد 5- 

 
عملٌة عقلٌة ٌقوم بها التلمٌذ وتتضمن المالحظة والتحلٌل 

 . والتصنٌف والمقارنة االستنتاج وإصدار األحكام الموضوعٌة
 –المقارنة  –التحلٌل  –المالحظة : مهارات التفكٌر الناقد 

 وإصدار –االستنتاج  –المقارنة  –االستنتاج  –التصنٌف 
  األحكام

   الزٌارات التبادلٌة بٌن المعلمٌن

تم تنفٌذ جمٌع الزٌارات التبادلٌة بٌن أعضاء الهٌئة التدرسٌة كما 
وضعت فً البرنامج المقرر فً الفصل األول والبرنامج 

فً التخصص الواحد والتخصصات )المقرر فً الفصل الثانً 
 وأٌضا زٌارات تبادلٌة مع مدارس أخرى(المختلفة

 ...تابع 



 

 ...........مع كل الشكر والتقدٌر

 

 تم بحمد هللا

 

 انهاء العرض الرئيسية




