
 دعوة للتسجيل في برنامج تمام إلعداد المدربين على بناء القدرات القيادية للتطوير المستند إلى المدرسة
 

بالتعاون مع مركز التعليم   المستند إلى المدرسة ومشروع تمام للتطوير دائرة التربية في الجامعة األميركية في بيروت تدعوكم
"إعداد المدربين على   مشروع تمام التدريبية المصّممة بناًء على نشاطه البحثي المستمر  برامج ىأول إلى التسجيل في المستمر

تّم تصميم هذا البرنامج انطالقاً من حاجة العالم العربي إلى وجود   بناء القدرات القيادّية للتطوير المستند إلى المدرسة".
ممارسين تربويين قادرين على االستجابة والتكّييف مع األزمات وعلى قيادة مبادرات تجديدية تعود باألثر على المتعّلمين في  

بالواقع التعليمي والتربوي في يقوم هذا البرنامج بإعداد .  المجتمع العربي مؤسساتهم التربوية لتمكينها من أداء دورها بالنهوض 
مدربين قادرين على مواكبة التربويين في الفرق المدرسية أثناء قيادة التطوير المستند إلى المدرسة. يستند هذا البرنامج التدريبي  

رب  الّدولية الناجحة المتعلقة على مقاربة تمام المبنية على البحث والمجذرة  في السياقات المتنوعة في العالم العربي وعلى التجا
بالقيادة التربوية وبتطوير المدارس. يستهدف البرنامج الممارسين التربويين السيما مديري المدارس، والمشرفين التربويين،  

   الب الدراسات العليا في التربية.والباحثين التربويين، وط
       bit.ly/33QUaMg المعلوماتللمزيد من 

 

   عن تمام:
تمام هو مشروع بحثي وتطويري في دائرة التربية في الجامعة األميركية في بيروت مّمول من مؤسسة الفكر العربي منذ عام  

  850دول عربّية، ولتخدم أكثر من   8تحّول تمام من مشروع تجريبي إلى حركة تربوّية تطويرّية اّتسعت لتشمل   .  2007
، باإلضافة إلى مدّرًبا  42جامعة مختلفة، و  12باحثًا تربوًيا من    32وتضّم  كما مؤّسسة تربوّية،    69 ممارس تربوّي في  

ممّثلي وزارات التربية، بحيث تتعاون فيها كّل هذه الجهات لتصميم مقاربات إصالحّية تربوّية فاعلة مستندة إلى المدرسة  
المدارس في العالم العربي إلى مؤّسسات   ولتنفيذها. يهدف تمام من خالل مقاربته للتطوير المجذرة في البحث إلى تحويل

متجّددة ذاتياّ تمتلك خزيًنا من القدرات القيادّية للتغيير والتطوير المدرسّي الُمستدام وذلك إلعادة تفعيل دور المدرسة في تنمية  

http://bit.ly/33QUaMg


وقع ، ومساهمتها في بناء جيل قيادّي فاعل في مجتمعه. لمعرفة المزيد عن تمام يمكنكم زيارة الممجتمعها
 كما يمكنكم زيارة الروابط أدناه للتعرف أكثر عن المشروع.  www.tamamproject.org  االلكتروني

 projecthttps://www.flowcode.com/page/tamam 
 https://www.flowcode.com/page/tamammanhajiyat 
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