كل منا يكون لديه طموحات منذ الصغر  ,تنمو وتزهر وتتضح عندما نغدو في المرحلة الثانوية ,لم يكن التدريس بالنسبة لي
واحدا منها بالتاكيد!
لكن عندما بدأت التدريس أحببته -وال زلت  -بكل شغف .ربما أكثر شيء جعلني أتعلق بالتعليم الفرق الذي يحدثه المعلم في
عقول وقلوب طلبته ,ذلك الفرق الذي يجعل المعلم حاضرا في ذاكرة طلبته وربما لألبد.
هناك مقولة ألحدهم  :من أفضل الطرق لتقيس درجة نجاحك كمعلم هو عبر وصف طالبك لك عندما يتحدثون إلى أصدقائهم
عنك.
عملت كمعلمة لمدة تزيد عن أربعة عشر عاما بدءا من مرحلة الحضانة وحتى المرحلة الثانوية ,ولكن قضيت المدة األطول
في التعليم في المرحلة المتوسطة .خالل تلك الفترة حضرت العديد من ورش العمل المحلية والعالمية ألطور أدائي كمعلمة
بما يتناسب مع التغيرات الهائلة والسريعة في مجال التعليم اآلن.
عملنا سويا من خالل ورش عمل ( التدريس الفعال) وغيرها وكنت محظوظة جدا حيث تمكنت من التعرف إليكم عن قرب
وسعدت بالتعامل معكم وتعلمت منكم الكثير .أتطلع للقائكم العام الدراسي المقبل لنتحدث سويا عن آرائكم ,مقترحاتكم ونتشارك
برحلتنا التعليمية والذي سينعكس إيجابا على أداء طالب مدرسة البيان ,لذا أرجو أن ال تترددوا باالتصال بنا وزيارتنا.
منى يعقوب
دبلوم في المختبرات الطبية -كلية المجتمع العربي -عمان -األردن
ليسانس في الدراسات اإلسالمية -جامعة اإلمام األوزاعي -بيروت -لبنان
ماجستير في التربية -جامعة فرامنجهام ستيت -الواليات المتحدة األمريكية

Each of us have had ambitions since childhood, grow, blossom and become clear at the
!secondary level, for me teaching was not one of them for sure
But when I started teaching I loved it- and I still- with passion. Perhaps the most important
thing made me get attached to teaching is the difference that the teacher makes in the minds
and hearts of his/her students; the difference that makes a teacher present in the memory of
students and perhaps forever.
I believe in this quote:" As a teacher, one of the best ways to measure your success is from the
way your students describe you when talking to their friends".
I worked as a teacher for more than fourteen years, from nursery to high school, but I spent the
longest time teaching in Middle School .In that period I attended many local and international
workshops to develop my performance as a teacher in proportion to the enormous and rapid
changes in the field of education now.
We worked together through the workshop (Effective Teaching) and other workshops. I was
very fortunate to get to know each one of you. I had the pleasure to deal with you and I

learned a lot from you. I look forward to seeing you next school year to talk together about
your views, suggestions and share our educational journey which will reflect positively on the
performance of BBS students .So please do not hesitate to contact or visit us.
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