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 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 وبركاتهالسالم عليكم ورحمة اهلل 

 

 .. معلنة بداية يوم جديد .. وغردت معه األطيار وتناثرت اإلبداعات يوم األربعاءأشرقت شمس ال

 م 7102قة المدرسة لالحتفال وتفعيل اليوم العالمي للجودة في التعليم روهنا وهناك في أ

الذي يتحلى بصفات الجودة الشخصية في التعليم  القائد القدوةنشر ثقافة  كان عبارة عنالهدف 

 بشتى الجوانب 

 تحت شعار

  ""القيادة التربوية .. تصنع الفرق""

 
 

 من إدارة تعليم بيشة خطة تنفيذ هذا اليوم وحسب 

 

 

تنفيذ الفعالية تشكيل فريق عمل لللمعلمين وللطالب فقد تم بعد اإلعالن عن هذا اليوم بالمدرسة و

النشرات والمطويات من قبل فريق الجودة وتوزيعها على مستوى المدرسة  إعدادوتم  .لهذا اليوم .

أصدقاء  -صناع الجودة  –الجودة  راءة مثل ) سفتغيير مسميات الغرف إلى مسميات للجود. وتم .

إشراك الطالب من خالل عمل .. وتم  فريق التحدي ..( -فريق التميز  –فريق اإلبداع  –الجودة 

يوم األربعاء هذا التخصيص اإلذاعة الصباحة لثم  .. ودة الشاملة في التعليممطويات عن الجوث وبح

هـ وتم تركيز اإلذاعة على فعاليات يوم الجودة في التعليم العام لهذه السنة  00/10/0301/الموافق 



.. وقد شارك المشرف التربوي عبدالخالق الشمراني بكلمة فصل فيها كل ما يخص هذا  م  7102

وسلط الضوء على القائد والمعلم في تحقيق الجودة الشاملة والتميز في بيئات لقيادة اليوم من ا

بكلمة رحب العلياني ثم ختم اإلذاعة القائد علي مسفر   7101التعليم حسب مواصفات قادة المستقبل 

ثم تكلم عن أعمال المدرسة خالل هذا  وشكره على كلمته بها بالمشرف على زيارته الميمونة

وعلى الجميع استثمار حصص  ع حيث ركز على شعار الجودة ليكون هدف سامي للمدرسةاألسبو

النشاط للمدرسة في تنفيذ ما يجب من فعاليات تخص هذا اليوم العالمي ويجب استخدام التقنيات 

وبعد هذه الكلمة الكبيرة قام  ووسائل التواصل في إبراز الممارسات القيادة داخل مدرستنا وخارجها

مع المشرف بتوزيع شهادات تكريم على طلبة الجودة تم إعدادها مسبقًا من مشرف الجودة  القائد

بالمدرسة األستاذ سعد محمد العلياني وطلب األستاذ سعد العلياني من الطالب مسابقة داخل المدرسة 

ألفضل قصة خياليه تتحدث عن موضوعات الجودة  أو )بحث ( أو )رسم حر( معبر عن الجودة 

شارك ويتميز يحصل على جائزة من المدرسة .. وللعلم فقد وضع لوحات في أماكن بارزة ولمن ي

في المدرسة توضح أهمية القيادة التربوية بشتى الوسائل .. وتم تضمين أنشطة الطالب غير الصفية 

في المدرسة على عبارات تحث على الجودة في العمل والمنافسة في األبداع والتميز .. وقامت 

ة بعمل ركن خاص للجودة يحتوي على مشاركة الطالب وكافة المعلمين بالمدرسة .. المدرس

وتعمل المدرسة في األيام القادمة بعمل ورشة للمعلمين ولمجموعة من الطالب حسب الوقت 

المسموح لكل مدرس وهذه الورشة تجسد وتمثل قيادتنا والكل قائد من مدرسين وطالب .. ولقد تم 

ًا بتقرير مصّور من قبل منسق الجودة والمنسق اإلعالمي بمتوسطة وثانوية توثيق ما ذكر سابق

البراء بن عازب

 

 هذا وهللا الموفق ،،،

 

 

 

 

  

العلياني                                                                         علي مسفر العليانيسعد محمد 

 

 

 




























































































